USNESENÍ
ze 67. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.1.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

V Havířově dne 13.1.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.1.2010
4397/67/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4398/67/10 - Schválení ověření zápisů
4399/67/10 - Schválení programu 67. schůze RMH, konané dne 13.1.2010
4400/67/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4401/67/10 - Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově – stanovení dalšího postupu
4402/67/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Města
Petřvald
4403/67/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Václavovice
4404/67/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu
Kaňovice
4405/67/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
4406/67/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Rekonstrukce chodníku v parku
Lučina podél ulice Na Nábřeží“ předkládaného v rámci IPRM do ROP
4407/67/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Obytná ulice E. Destinnové
a H.Malířové + obratiště autobusů ul. Lidická
4408/67/10 - Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště
4409/67/10 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Zámek Havířov – oprava střechy“
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2010
4410/67/10 - Informativní zpráva o obsahu projektu pro žádost o dotaci z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Systematizace
strategického řízení a plánování“
4411/67/10 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení nápadu
Trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok
2009, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území
města Havířova za rok 2009
4412/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2009 Městské policie Havířov
4413/67/10 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 105. – 118.
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4414/67/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2009
4415/67/10 - 3. úprava odpisových plánů na rok 2009 příspěvkových organizací
zřízených městem Havířovem
4416/67/10 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2010
4417/67/10 - Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov
a společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s.
4418/67/10 - Převody nemovitostí v rámci projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla
4419/67/10 - Pravidla pro zařazení bytů v domech, ve kterých proběhla komplexní sanace
po 1.1.2009, k pronájmu mimo bytové pořadníky formou veřejné soutěže
4420/67/10 - Uzavírání nájemních smluv v rámci rekonstrukce objektu na ul.Střední 3
v Havířově-Šumbarku a zajištění stěhování jednotlivých nájemců bytů
4421/67/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město
4422/67/10 - Změna usnesení Zastupitelstva města Havířova č. usn. 760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009
4423/67/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel.
1+5 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku
4424/67/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel.
1+2, II. ktg na ulici Hornická 681/67 v Havířově-Prostřední Suché
4425/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+2 II ktg. v domě na ulici
Jarošova 749/4b v Havířově-Šumbarku
4426/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 12 o velikosti 1+3 v domě na ul. Mládí 1106/9
v Havířově-Šumbarku
4427/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 32 o velikosti 1+3 v domě na ul. Jarošova
1194/31b v Havířově-Šumbarku
4428/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+3 v domě na ul. Nákupní
421/10 v Havířově-Šumbarku
4429/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+3 v domě na ul. Švabinského
994/5 v Havířově-Město
4430/67/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytu
4431/67/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Ladislava Kotasová a Zdeněk
Kotas
4432/67/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Laurenčíková
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4433/67/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Vašutová
4434/67/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Jaruška Kolesová
4435/67/10 - Počet přijatých usnesení bytové komise v r. 2009 – informativní zpráva
4436/67/10 - Prodej pozemků parc.č. 1705, parc.č. 1706, k.ú. Šumbark
4437/67/10 - Prodej pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice
4438/67/10 - Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá
4439/67/10 - Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město
4440/67/10 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město
4441/67/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“
4442/67/10 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.
4443/67/10 - Prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město
4444/67/10 - Smluvní vztahy k pozemkům parc.č. 528/1 a parc.č. 722/4, k.ú. Dolní
Datyně, pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
4445/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá
4446/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 35, 36, k.ú. Bludovice
4447/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2441, 2638/2, 2416, 2378,
2359, 2340, k.ú. Prostřední Suchá
4448/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 6/1, 11, 61, k.ú. Bludovice
4449/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 23, 379/1, 381, 382/1, 392/1,
392/2, k.ú. Šumbark
4450/67/10 - Záměry pronájmu nebytových prostor
4451/67/10 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech
4452/67/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
4453/67/10 - Pronájem nebytových prostor – lékárna na ul. J. A. Komenského 300,
Havířov-Město
4454/67/10 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor
4455/67/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
4456/67/10 - Stanovení nájemného za sklepní boxy
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4457/67/10 - Umístění telekomunikačního zařízení
4458/67/10 - Snížení výměry pronajatých nebytových prostor v obytných domech pro
činnost Městské realitní agentury, s. r. o.
4459/67/10 - Prominutí úhrady poplatku z prodlení
4460/67/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
4461/67/10 - Stanovení výše nájemného u bytových jednotek vypůjčených neziskové
organizaci
4462/67/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
4463/67/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 2. projekt
4464/67/10 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2010 – bezbariérové
byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality
4465/67/10 - Žádost o výjimku ze Zásad pro nájem bytů v domech zvláštního určení
(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova,
článku II bodu 3 – manželům Cichým
4466/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu
roku 2009 odboru sociálních věcí
4467/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2009 odboru komunálních služeb
4468/67/10 - Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo č. E/1158/OMH/04,
E/1160/OMH/04 a dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo E/1157/OMH/04,
E/1159/OMH/04
4469/67/10 - „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I.etapa“,
Havířov-Prostřední Suchá - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku
4470/67/10 - „VZ/01/0IV/10 ,,Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,8.etapa,
Zvonková, Střední“ - projektová dokumentace – zahájení zakázkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4471/67/10 - „VZ/02/0IV/10 ,,Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,9.etapa, B
20-vnitroblok, U6- Zvonková“ - projektová dokumentace – zahájení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4472/67/10 - Odpis dlouhodobého nehmotného majetku z účtu 019.10
4473/67/10 - Výsledek vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – zajištění ostrahy
objektu KD Radost Havířov
4474/67/10 - OŘ/7/OVVSR/09 – „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy,
HAVÍŘOV“ –rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
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4475/67/10 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách
4476/67/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířovem
4477/67/10 - Dovybavení majetkem odloučených pracovišt MŠ Petřvaldské a střediska
volného času ASTERIX
4478/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2009 odboru školství a kultury
4479/67/10 - Zapojení základních škol do grantů v rámci programu Comenius
4480/67/10 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Stížnost občanů města
Havířova
4481/67/10 - Souhrnná zpráva o výsledcích periodických hodnocení ředitelek
mateřských škol
4482/67/10 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravské
Mgr. Elišky Tomíčkové
4483/67/10 - Zpráva ze služební cesty 19. - 20.11.2009 do Wisly v Polsku
4484/67/10 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti History
s.r.o., Praha
4485/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r.2009 organizačního odboru
4486/67/10 - Stanovení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova – dohody o
pracích konaných mimo pracovní poměr – rok 2010
4487/67/10 - Přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení
4488/67/10 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Obec Kunín
4489/67/10 - Změny v komisi BESIP Rady města Havířova
4490/67/10 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.
4491/67/10 - Odstoupení seniorského družstva HC Havířov Panthers ze soutěže
1. hokejové ligy ČR
4492/67/10 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova
4493/67/10 - Činnost komise protidrogové a prevence kriminality za II.pololetí r.2009
4494/67/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ
ze 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.1.2010
4397/67/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.1.2010
pana Mgr. Rudolfa ŠIMKA
________________________________________________________________________________
4398/67/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů ze 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 2.12.2009
a ze 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.12.2009
________________________________________________________________________________
4399/67/10 - Schválení programu 67. schůze RMH, konané dne 13.1.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.1.2010 upravený dle
připomínek členů rady města.
________________________________________________________________________________
4400/67/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
1947/27/08
2709/39/08
3425/50/09

Pasportizace kanalizačních přípojek k obytným domům ve vlastnictví
města
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2009
Zásady pro periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Havířov
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3523/51/09
3808/57/09
4025/60/09
4042/60/09
4055/60/09
4093/61/09
4105/61/09
4174/62/09
4175/62/09
4179/62/09
4199/62/09
4204/62/09
4205/62/09
4215/62/09
4235/63/09
4239/63/09
4277/63/09
4281/63/09
4295/63/09
4297/63/09
4298/63/09
4299/63/09
4302/63/09
4316/65/09
4317/65/09
4320/65/09
4322/65/09
4323/65/09
4332/65/09
4335/65/09
4336/65/09
4337/65/09

Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností“
Jednostranné navýšení nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v nebytových prostorách
Vánoční městečko Havířov 2009
VZ/9/ORG/09 „Spisová a archivační služba“ – vyhlášení zakázkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložce
realizované v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní
křižovatka“
Využití majetku – ztráty a nálezy
Pronájem pozemku parc.č. 2411/20, k.ú. Šumbark
Pronájem pozemku parc.č. 1714/55, k.ú. Prostřední Suchá
Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1495, k.ú. Bludovice
Ceník poskytovaných služeb v roce 2010 Technických služeb Havířov a.s.
Smlouva o bezúplatném převodu majetku – 2 ks dýchací techniky
Smlouva o bezúplatném převodu majetku – požární automobil
Zrušení úředního dne 31. 12. 2009
Dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Urbanizace školní zahrady ZŠ Gorkého, Havířov“
Zřízení zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti
Zvýšení nájemného za užívání pozemku
Výpověď nájemní smlouvy
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2009 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
VZ/16/ORG/09 „Dodávka MS Office“ – vyhlášení zakázkového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/9/ORG/09 „Spisová a archivační služba“ – výběr dodavatele na
zakázku malého rozsahu
OŘ/12/TO/09 „Městské vysílání Havířov“ – zadání veřejné zakázky
Služební cesta do Paide
Vyjádření k oznámení záměru „KIC – Krajské integrované centrum
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám a uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č.1338/OIV/09„Sanace bytového domu ul.
J.Jabůrkové 1,3,5 v Havířově-Městě“
„Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Moskevská
1e/1104, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č.1161/OIV/09
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o
vel. 1+3na ulici Švabinského 994/5 v Havířově-Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.5 o
vel. 1+3 na ulici Nákupní 421/10 v Havířově-Šumbarku
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02766/2008/RRK (1172/VVSR /08) o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
investiční akce „Areál volného času – Protipovodňová hráz“
Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem
Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2009 odboru školství a kultury
Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a
dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
8

Usnesení ze 67. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.1.2010

4341/65/09

Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce střediska volného
času Asterix
4342/65/09 Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ Petřvaldská, MŠ U Stromovky,
ZŠ Gorkého, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Školní, ZŠ Žákovská
4343/65/09 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
4344/65/09 Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních družstev,
trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2009
4346/65/09 Výsledek vyhlášení obecného záměru – dlouhodobý nájem nebytových
prostor – kanceláře v Kulturním domě Petra Bezruče
4347/65/09 Záměr vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na fyzickou ostrahu
majetku a provozu objektu Kulturního domu Radost, Alšova 11,
Havířov-Město
4370/65/09 Pronájem pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice
4371/65/09 Pronájem pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563, k.ú.
Havířov-město
4372/65/09 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s. IV. etapa,
část B
4383/65/09 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro P.F.art, s.r.o.
4394/66/09 VZ/17/ORG/09 „Elektronická spisová služba MMH“ – výběr dodavatele
4396/66/09 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v
rozpočtu odboru školství a kultury – oprava přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4401/67/10 - Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově – stanovení dalšího postupu___
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle přílohy č. 1-4
2. povinnost úhrady nákladů řízení ÚOHS ve výši 30 000,- Kč městem do 15.1.2010
ukládá
předložit návrh podmínek pro zajištění rekonstrukce veřejného osvětlení v Havířově
dle zpracovaného Plánu obnovy veřejného osvětlení z finančních prostředků
statutárního města Havířov
T: 04/2010
Z: OKS
________________________________________________________________________________
4402/67/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Města
Petřvald______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Města Petřvald

9

Usnesení ze 67. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.1.2010

pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Města Petřvald
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Města Petřvald, tj.
Městskému úřadu Orlová, odboru výstavby
________________________________________________________________________________
4403/67/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Václavovice
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Václavovice
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Václavovice
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Václavovice, tj. Magistrátu
města Ostravy, Útvaru hlavního architekta
________________________________________________________________________________
4404/67/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu
Kaňovice_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu Kaňovice
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu Kaňovice
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Kaňovice, tj. Magistrátu
města Frýdku - Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu
________________________________________________________________________________
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4405/67/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů
EU, SR, případně jiných zdrojů
________________________________________________________________________________
4406/67/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina
podél ulice Na Nábřeží“ předkládaného v rámci IPRM do ROP_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na
Nábřeží“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální radě regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem předloženého dílčího projektu
a ostatních dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu
________________________________________________________________________________
4407/67/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Obytná ulice E. Destinnové a H. Malířové
+ obratiště autobusů ul. Lidická__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „Obytná ulice E. Destinnové a H.Malířové + obratiště
autobusů ul. Lidická“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Integrovaného
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 na Centrum pro
regionální rozvoj ČR
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem předloženého dílčího projektu
a ostatních dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu
________________________________________________________________________________
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4408/67/10 - Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o grant pro projekt Oranžové hřiště v areálu Základní školy HavířovPodlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná, vyhlášený nadací ČEZ pro města a obce
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem žádosti o grant a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
4409/67/10 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Zámek Havířov – oprava střechy“
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském
kraji na rok 2010.______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Zámek Havířov – oprava střechy“ Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010.
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti.
4410/67/10 - Informativní zpráva o obsahu projektu pro žádost o dotaci z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Systematizace strategického
řízení a plánování“_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o obsahu projektu Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt „Systematizace strategického řízení a plánování“
________________________________________________________________________________
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4411/67/10 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení nápadu trestné
činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2009,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2009___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí
________________________________________________________________________________
4412/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2009 Městské policie Havířov______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2009
Městské policie Havířov (organizační jednotka 12) dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
4413/67/10 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 105. – 118.______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 105. – 118.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2009:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

1 906 991,15 tis. Kč
1 035 252,32 tis. Kč
35 484,39 tis. Kč
35 500,00 tis. Kč
800 754,44 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
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2 054 854,59 tis. Kč
1 794 050,10 tis. Kč
1 077,16 tis. Kč
34 341,25 tis. Kč

odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX
Domov seniorů Havířov

550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
210 524,98 tis. Kč
277 218,30 tis.Kč
244 691,50 tis. Kč
369 122,98 tis.Kč
33 627,00 tis. Kč
65 121,00 tis. Kč
547 649,93 tis. Kč
10 076,00 tis. Kč
260 804,49 tis. Kč
862,50 tis. Kč
849,50 tis. Kč
782,50 tis. Kč
1 152,50 tis. Kč
857,50 tis. Kč
832,50 tis. Kč
912,50 tis. Kč
1 232,50 tis. Kč
1 628,50 tis. Kč
625,50 tis. Kč
1 276,50 tis. Kč
677,50 tis. Kč
852,50 tis. Kč
732,50 tis. Kč
576,50 tis. Kč
705,50 tis. Kč
612,50 tis. Kč
531,50 tis. Kč
703,50 tis. Kč
862,50 tis. Kč
3 651,74 tis. Kč
2 763,42 tis. Kč
3 449,88 tis. Kč
3 845,68 tis. Kč
2 962,16 tis. Kč
2 374,58 tis. Kč
2 895,54 tis. Kč
2 600,08 tis. Kč
5 385,14 tis. Kč
3 102,72 tis. Kč
3 718,74 tis. Kč
6 663,84 tis. Kč
6 530,24 tis. Kč
1 883,69 tis. Kč
2 665,06 tis. Kč
1 586,64 tis. Kč
4 430,10 tis. Kč
2 121,74 tis. Kč
17 106,00 tis. Kč
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Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
SANTÉ
Ostatní dotace a dary

17 013,00 tis. Kč
33 416,00 tis. Kč
31 279,00 tis. Kč
31 810,00 tis. Kč
10 300,00 tis. Kč
39 982,50 tis. Kč

+147 863,44 tis. Kč
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+72 987,28 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-43 080,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+117 956,16 tis. Kč
________________________________________________________________________________
4414/67/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2009__________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad
2009.
________________________________________________________________________________
4415/67/10 - 3. úprava odpisových plánů na rok 2009 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
3. úpravu odpisových plánů na rok 2009 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková výše odpisů po této
úpravě činí 31 500 743,07 Kč.
________________________________________________________________________________
4416/67/10 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2010 ___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o cenách tepla pro rok 2010 od Havířovské teplárenské
společnosti, a.s.
________________________________________________________________________________
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4417/67/10 - Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a
společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s._________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Smlouvu o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířova a
společnostmi Dukla Industrial Park,s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s. ve znění přílohy
č. 2
pověřit
1. náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem této smlouvy
Z: vedoucí OPS
T: únor 2010
2. radu města k jednání a rozhodování ve věcech plnění závazků vyplývajících z této
smlouvy
________________________________________________________________________________
4418/67/10 - Převody nemovitostí v rámci projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci společné realizace projektu "Příprava území po ukončení hornické činnosti Polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla" (dále jen Projekt)
l.
- převod pozemků z majetku společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem
Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611 do majetku města
A: za účelem opravy stávajících komunikací, vybudování nových komunikací a
vybudování nových inženýrských sítí v katastrálním území Dolní Suchá, a to :
parc.č. 2759/6, ost.plocha .............................................................o výměře
58 m2
parc.č. 2759/7, ost.plocha .............................................................o výměře 2 883 m2
parc.č. 2759/12, ost.plocha ...........................................................o výměře
140 m2
parc.č. 2759/18, ost.plocha........................................................... o výměře
14 m2
parc.č. 2759/26, ost.plocha .......................................................... o výměře 4 186 m2
parc.č. 2759/33, ost.plocha.............. ........................................... o výměře
14 m2
parc.č. 2759/8, ost.plocha .............................................................. o výměře
55 m2
parc.č. 2759/9, ost.plocha ...............................................................o výměře
51 m2
parc.č. 2759/10, ost.plocha ............................................................ o výměře
12 m2
parc.č. 2759/27, ost.plocha .............................................................. o výměře 272 m2
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parc.č. 2759/28, ost.plocha.............................................................. o výměře 154 m2
parc.č. 2759/31, ost..plocha.................. ...........................................o výměře
129 m2
parc.č. 2759/29, ost.plocha ..............................................................o výměře
35 m2
parc.č. 2759/30, ost.plocha ............................................................ o výměře
34 m2
parc.č. 2759/1, ost.plocha ............................................................. o výměře
63 m2
parc.č. 2759/21, ost.plocha.............................................................. o výměře
642 m2
parc.č. 2759/24, ost.plocha ............................................................. o výměře
644 m2
7 m2
parc.č. 18/10, zast.plocha ............................................................. o výměře
parc.č. 2759/2, ost.plocha ................................................................ o výměře 182 m2
parc.č. 2759/34, ost.plocha ...............................................................o výměře 402 m2
parc.č. 2759/16, ost.plocha............................................................... o výměře 33 m2
parc.č. 2759/25, ost..plocha............................................................. o výměře 111 m2
308 m2
parc.č. 2759/23, ost.plocha .............................................................. o výměř
parc.č. 2759/22, ost.plocha.............................................................. o výměře
19 m2
82 m2
parc.č. 2759/14, ost.plocha .............................................................. o výměře
parc.č. 2759/4, ost.plocha ................................................................ o výměře 1 474 m2
parc.č. 2759/ 11, ost.plocha............................................................. o výměře 1 489 m2
16 m2
parc.č. 2759/15, ost.plocha............................................................. o výměře
parc.č. 2759/13, ost.plocha............................................................. o výměře 4 376 m2
parc.č. 2759/20, ost.plocha ........................................................... o výměře 3 029 m2
parc.č. 2759/19, ost.plocha............................................................. o výměře 1 329 m2
parc.č. 2759/3, ost.plocha................................................................ o výměře 211 m2
parc.č. 2759/5, ost.plocha................................................................ o výměře 6 429 m2
parc.č. 2759/17, ost.plocha ............................................................. o výměře 165 m2
parc.č. 2759/32, ost.plocha ............................................................. o výměře 732 m2
parc.č. 247, vodní plocha .............................................................. o výměře 3 815 m2
parc.č. 1895/1, vodní plocha ........................................................
o výměř 1 704 m2
celkem ......................................................................................................... 35 299 m2
včetně jejich součástí a příslušenství nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ( cenu
tvoří součet částek nákladů vynaložených na zpracování znaleckého posudku
s oceněním nemovitostí A, geometrického plánu se zaměřením nemovitostí A, daně
z převodu nemovitostí za nemovitosti A a jiných případných daňových povinností
souvisejících s převodem) za celkovou kupní cenu ve výši 510 824,- Kč navýšenou o
smluvní cenu příslušenství ve výši 4,- Kč plus DPH
- zřízení předkupního práva na nemovitosti A pro společnost Dukla Industrial Zone,
a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611
bezplatně na dobu neurčitou, za cenu rovnou kupní ceně, za kterou nemovitosti A byly
prodány městu Havířovu,
- uzavření smlouvy ve znění přílohy Smlouva o převodu nemovitostí (nemovitosti A –
komunikace) a dohoda o předkupním právu
- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zpětný odkup nemovitostí A se
společností Dukla Industrial Zone, a.s., pro případ nutnosti zpětného převodu
nemovitostí A, jak je uvedeno ve Smlouvě o spolupráci, a to ve znění přílohy
Smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi nemovitostí , a po uzavření kupní
smlouvy na převod nemovitostí A (dle předešlé odrážky) zveřejnění tohoto záměru o
zpětném odkupu na úřední desce města Havířova
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2.
- převod pozemků z majetku společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem
Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611 do majetku města
B : pro rozvojové území v kat. území Dolní Suchá, a to :
parc.č. 29, ost.plocha ..........................................................................o výměře 819 m2
parc.č. 30, zast. plocha a nádvoří + budova čp. 34............................ o výměře 189 m2
parc.č. 31, zast.plocha a nádvoří + budova čp. 35............................ o výměře 191 m2
parc.č. 32 , ost.plocha ....................................................................... o výměře 260 m2
parc.č. 33, ost.plocha ................................................................... .... o výměře 372 m2
parc.č. 34, ost.plocha ........................................................................ o výměře 262 m2
parc.č. 35, ost.plocha ....................................................................... o výměře 967 m2
parc.č. 37, ost.plocha ....................................................................... o výměře 524 m2
parc.č. 63/17, ost.plocha................................................................... o výměře 8 761 m2
parc.č. 63/2, ost.plocha ................................................................. o výměře 5 998 m2
parc.č. 63/3, ost.plocha ....................................................... ........ o výměře 388 m2
parc.č. 63/4, zast.plocha a nádvoří ................................................. o výměře
97 m2
parc.č. 63/5, ost.plocha .................................................................. o výměře 1 182 m2
parc.č. 63/18, ost.plocha ............................................................... o výměře
891 m2
parc.č. 63/6, zast. plocha a nádvoří .............................................. o výměře
491 m2
parc.č. 63/7, zast. plocha a nádvoří .............................................. o výměře
103 m2
parc.č. 63/9, ost.plocha ................................................. .............. o výměře 435 m2
parc.č. 63/10, ost.plocha ................................................................ o výměře 296 m2
parc.č. 63/11, ost.plocha ............................................................... o výměře 450 m2
parc.č. 124, zast.plocha a nádvoří............................................... o výměře
584 m2
parc.č. 125/1, ost.plocha ............................................................... o výměře 9 593 m2
parc.č. 132, zast.plocha a nádvoří ................................................ o výměře
471 m2
579 m2
parc.č. 133, ost.plocha ................................................................ o výměře
parc.č. 134, ost.plocha ................................................................. o výměře
213 m2
parc.č. 135, ost.plocha.................................................................. o výměře
253 m2
parc.č. 153/10, ost.plocha ........................................................... o výměře
54 m2
parc.č. 153/11, ost.plocha ............................................................ o výměře
17 m2
parc.č. 153/12, ost.plocha............................................................. o výměře
50 m2
parc.č. 2738/14, ost.plocha,silnice................................................ o výměře
73 m2
celkem ........................................................................ ....................................34 563 m2
včetně dvou budov , a to č.p.34 na pozemku parc.č. 30 a č.p. 35 na pozemku parc.č.
31, v k.ú. Dolní Suchá, inženýrských sítí, součástí a příslušenství nemovitostí za
dohodnutou kupní cenu ( cenu tvoří součet částek nákladů vynaložených na
zpracování znaleckého posudku s oceněním nemovitostí B, geometrického plánu se
zaměřením nemovitostí B, daně z převodu nemovitostí za nemovitosti B, jiných
případných daňových povinností souvisejících s převodem a cena za zpracování
znaleckého posudku na Tribunu stadionu v k.ú. Prostřední Suché v roce 2009) celkem
za částku 476 217,-Kč navýšenou o smluvní cenu příslušenství ve výši 2,- Kč bez
DPH
- zřízení předkupního práva na nemovitosti B pro společnost Dukla Industrial Zone,
a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611,
bezplatně na dobu určitou do kolaudace realizace Projektu za cenu rovnou kupní ceně,
za kterou nemovitosti byly prodány městu Havířovu
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- uzavření smlouvy ve znění přílohy Smlouva o převodu nemovitostí (nemovitosti B) a
dohoda o předkupním právu
3.
- převod stavby tribuny stadionu bez č.p. na pozemku parc.č. 1248/7, k.ú. Prostřední
Suchá a pozemku parc.č. 1248/7, zast.plocha a nádvoří o výměře 2 567 m2, k.ú.
Prostřední Suchá včetně technické obsluhy tribuny, krytu tribuny a ostatních součástí a
příslušenství z majetku společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova
3/2582, IČ: 277 69 135 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ( cenu tvoří
součet částek skládajících se z částky daně z převodu nemovitostí za nemovitost a
jiných případných daňových povinností souvisejících s převodem, z částky za
vyhotovení geometrických plánů a z částky za vyhotovení znaleckého posudku, plus
DPH)
- uzavření smlouvy ve znění přílohy Smlouva o budoucí kupní smlouvě na tribunu
s budoucím závazkem, že prodávající (RPG RE Commercial, s.r.o.) zřídí ve prospěch
města Havířova věcné břemeno přístupu k tribuně na části pozemku parc.č. 1231/38 a
pozemku parc.č. 1231/10, k.ú. Prostřední Suchá za dohodnutou jednorázovou cenu ve
výši 10.000,- Kč nebo zajistí přístup jiným dohodnutým způsobem, a po dokončení
realizace Projektu včetně kolaudace Infrastruktury a Komunikace dle Smlouvy o
spolupráci, uzavření konečné kupní smlouvy

____________________________________________________________

4419/67/10 - Pravidla pro zařazení bytů v domech, ve kterých proběhla komplexní sanace po
1.1.2009, k pronájmu mimo bytové pořadníky formou veřejné soutěže__________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinnosti od 14.1.2010 změnu zásad statutárního města Havířova pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům ze dne 2.12.2009 dle přílohy č.1
ukládá
MRA, s.r.o. provést u všech uvolněných bytů v domech, ve kterých proběhla
komplexní sanace po 1.1.2009, celkovou opravu (tj. vystavět zděné bytové jádro a
vybavit byt novými zařizovacími předměty) a zařadit tyto byty k pronájmu mimo
bytové pořadníky formou veřejné soutěže dle změny zásad statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: od 13.1.2010
________________________________________________________________________________
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4420/67/10 - Uzavírání nájemních smluv v rámci rekonstrukce objektu na ul.Střední 3
v Havířově-Šumbarku a zajištění stěhování jednotlivých nájemců bytů_________
Rada města Havířova
pověřuje
- MRA, s.r.o. k uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů, jejichž seznam je uveden
v příloze tohoto materiálu, v objektu na ulici Střední 3 v Havířově-Šumbarku, kteří
budou po dobu prováděné rekonstrukce dočasně užívat jiný byt v objektu.
- MRA, s.r.o. k zajištění stěhování jednotlivých nájemců bytů v objektu na ulici
Střední 3 v Havířově-Šumbarku, kteří budou po dobu prováděné rekonstrukce dočasně
užívat jiný byt v objektu s tím, že stěhovací náklady budou hrazeny z účtu
hospodářské činnosti
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 31.12.2013 (termín dokončení díla dle
SoD se zhotovitelem provádějícím
rekonstrukci objektu Střední 3)
________________________________________________________________________________
4421/67/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.7 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 867/10 000
na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře
215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
panu Jaroslavu Zahradníčkovi za kupní cenu 265.625,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4422/67/10 - Změna usnesení Zastupitelstva města Havířova č. usn. 760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova změnit
v usnesení č.760/14/ZM/09 ceny za prodej podílů na pozemku parcelní č. 701, 720,
700, 499, 611 k.ú. Havířov – Město a parc.č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá takto:
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prodej podílu na pozemku parc.č. 701, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1130/10000 celku,
Mgr.Liboru Holemému za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.588,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 978/10000 celku,
Ing.arch. Jiřímu a Marii Liškutínovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.756,Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku,
Rudolfu a Věře Císařovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.431,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku,
Ing.Milouši a Ludmile Fidlerovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.431,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 700, k.ú. Havířov-Město, ve výši 823/10000 celku,
Miroslavu a Ludmile Čížkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.866,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2409/10000
celku, Mgr.Boleslavu Dzikovi za cenu dle znaleckého posudku ve výši 10.176,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2609/10000
celku, Ladislavu a Olze Labudkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši
11.020,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 499, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1098/10000 celku,
Miloslavě Macečkové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.314,- Kč
prodej podílu na pozemku parc.č. 611, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1236/10000 celku,
Ing.Arch. Josefu a Halině Kiszkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.512,Kč
________________________________________________________________________________
4423/67/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+5
na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+5
na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.1.2010
________________________________________________________________________________
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4424/67/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+2,
II. ktg na ulici Hornická 681/67 v Havířově-Prostřední Suché________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+2, II.
ktg. na ulici Hornická 681/67 v Havířově-Prostřední Suché
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o
T: 18.1.2010
4425/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+2 II ktg. v domě na ulici
Jarošova 749/4b v Havířově-Šumbarku____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1 + 2 II ktg v domě na ulici Jarošova 749/4b
v Havířově-Šumbarku, pí. Marcele Békéské, bytem …………………………., a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj.
předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
4426/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 12 o velikosti 1+3 v domě na ul. Mládí 1106/9
v Havířově-Šumbarku__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 12 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Mládí 1106/9 v
Havířově – Šumbarku, p. Břetislavu Drlíkovi, bytem …………………………., a to
za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
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4427/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 32 o velikosti 1+3 v domě na ul. Jarošova 1194/31b
v Havířově-Šumbarku__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 32 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Jarošova 1194/31b v
Havířově – Šumbarku, p. Jiřímu Bednáři, bytem …………………………., a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
4428/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+3 v domě na ul. Nákupní 421/10
v Havířově-Šumbarku__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Nákupní 421/10 v
Havířově – Šumbarku, pí. Janě Przybylové, bytem …………………………., a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
4429/67/10 - Pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+3 v domě na ul. Švabinského 994/5
v Havířově-Město______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Švabinského 994/5 v
Havířově – Městě, pí. Olze Ruprichové, bytem …………………………., a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
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4430/67/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytu___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.11.2009 do 1.1.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.11.2009 do
1.1.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.11.2009 do
1.1.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
4431/67/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Ladislava Kotasová a Zdeněk Kotas
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
manž. Ladislavě Kotasové a Zdeňku Kotasovi, bytem ………………………….
________________________________________________________________________________
4432/67/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Laurenčíková_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 0+1 nebo 1+1 se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Barboře Laurenčíkové, bytem ………………………….
________________________________________________________________________________
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4433/67/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Vašutová____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město nebo HavířovPodlesí paní Kateřině Vašutové, bytem ………………………….
________________________________________________________________________________
4434/67/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Jaruška Kolesová_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul.
H. Malířové 1154/6, Havířov-Šumbark
paní Jarušce Kolesové, bytem …………………………., pod podmínkou, že:
- byt č. 112 o vel. 0+1 , jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní, řádně vrátí
zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude s p. Kolesovou uzavřena na dobu
1 roku
________________________________________________________________________________
4435/67/10 - Počet přijatých usnesení bytové komise v r. 2009 – informativní zpráva_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o počtu přijatých usnesení bytové komise Rady města Havířova
v roce 2009
________________________________________________________________________________
4436/67/10 - Prodej pozemků parc.č. 1705, parc.č. 1706, k.ú. Šumbark____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemků parc.č. 1705, ost.plocha o výměře 512 m2 a pozemku parc.č. 1706,
ost.plocha o výměře 240 m2, oba v kat.území Šumbark
manželům Luboši Zupkovi a Haně Zupkové, bytem …………………………., za
účelem výstavby rodinného domu , a to dle znaleckého posudku za cenu tržní ve výši
celkem 340 400,- Kč , (tj. 450,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého
posudku)
________________________________________________________________________________
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4437/67/10 - Prodej pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 203/57 o výměře 25 m2 , k.ú. Bludovice společnosti RPG
Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 277 69 127 ,
na kterém se nachází vestavba do 1. NP bytového domu za cenu dle vyhlášky celkem
14 570,- Kč ,(tj. cca 503,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
4438/67/10 - Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1325/16 o výměře 21 m2, k.ú. Prostřední Suchá
panu Daliboru Klimšovi, bytem ………………………….
k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč
________________________________________________________________________________
4439/67/10 - Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 2173/1 o výměře cca 1 200 m2 (přesná výměra bude
stanovena GP) , k.ú. Havířov-město
manželům MUDr. Radomíru Gvuzdovi a MUDr. Kateřině Gvuzdové,
bytem …………………………., za účelem výstavby objektu, ve kterém budou
umístěny zubní ordinace , a to za cenu smluvní ve výši cca 1 044 000,- Kč (tj. 870,Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4440/67/10 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků v kat. území Havířov-město, a to
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parc.č. 2031, ost.plocha , zeleň o výměře 8 080 m2
parc.č. 2171, ost.plocha, zeleň o výměře 4 025 m2
parc.č. 2179, ost.plocha, zeleň o výměře 922 m2
parc.č. 2180, ost.plocha, zeleň o výměře 946 m2
o celkové výměře 13 973 m2 včetně porostů
ve spoluvlastnictví :
paní Lenky Ševčíkové, bytem ………………………….
podíl 1/6
pana Jiřího Santariuse, bytem ………………………….
podíl 1/6
paní Anny Losenické, bytem ………………………….
podíl 1/3
podíl 1/3
paní Heleny Cyžové, bytem ………………………….
dle znaleckého posudku za cenu tržní ve výši 5 492 000,- Kč s tím, že cena bude
uhrazena ve dvou splátkách , a to část ve výši 3 000 000,- Kč v roce 2010 a zbývající
část ve výši 2 492 000,- v roce 2011
________________________________________________________________________________
4441/67/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“___
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby „ Parkoviště Nad Terasou“
výpůjčku části pozemku parc.č. 308/1 o výměře cca 900 m2 a části pozemku parc.č.
308/6 o výměře cca 231 m2, celkem cca 1 231 m2, k.ú. Bludovice
ve vlastnictví spol.Gastronomia a.s., Český Těšín, Hlavní třída 108/24, IČ:451 92 774,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí k uvedené stavbě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci realizace stavby „Parkoviště Nad Terasou“
výkup částí pozemků parc.č. 308/1 a 308/6, k.ú. Bludovice o výměře cca 1 020 m2
z majetku společnosti Gastronomia a.s., Český Těšín, Hlavní třída 108/24,
IČ: 451 92 774, po kolaudaci stavby a to za cenu 1500,- Kč/m2, celkem tedy
za cca 1 530 000,- Kč do majetku statutárního města
________________________________________________________________________________
4442/67/10 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
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prodloužení termínu do 28. 2. 2011, pro uzavření kupní smlouvy na prodej části
pozemku v majetku města, parc. č. 2173/1 k.ú. Havířov – město, pro účely výstavby
sídla společnosti ERPEKO, a.s. Těšínská 3/991, Havířov – Bludovice,
IČ: 253 85 224
________________________________________________________________________________
4443/67/10 - Prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu pozemku parc.č.3748/1, k.ú. Havířov-město pro paní Ivetu
Galatíkovou, místo podnikání : Dělnická 432/3, 736 01 Havířov – Město,
IČ : 403 53 532
účel pronájmu
nájemné

: umístění reklamního panelu o rozměrech 1,7m x 1 m
: 2.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok
tj. 1,7 m2 x 2.000,- Kč = 3.400,- Kč/ rok, s účinností od 1.1.2010

na dobu

: 5 – ti let s podmínkou, že v případě realizace investičních akcí
nebo v souvislosti s převodem pozemků na jiného vlastníka bude
nájemní vztah ukončen

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě E/444/MJP/04 ze dne 30.4.2004
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010
________________________________________________________________________________
4444/67/10 - Smluvní vztahy k pozemkům parc.č. 528/1 a parc.č. 722/4, k.ú. Dolní Datyně,
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“__________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
1.
pronájem a zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 528/1, k.ú. Dolní Datyně, o
výměře 124 m2, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. Přemyslova 1106, Hradec
Králové, LV 156
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do trvalého užívání
nájemné : ve výši 25,-Kč/rok dle Cenového věstníku MF ČR,
tj. 124 m2 x 25,-Kč = 3.100,-Kč
věcné břemeno: dle znaleckého posudku na náklady statutárního města Havířova +
DPH
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2.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.722/4, k.ú.Dolní Datyně, o výměře 42 m2,
ve vlastnictví České republiky – Zemědělské vodohospodářské správy, Hlinky 131/60,
Brno, LV 445
věcné břemeno: dle znaleckého posudku na náklady statutárního města Havířova
+ DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o nájmu a smlouvě o smlouvě budoucí a konečné o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4445/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá__________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá, pro zřízení
stavby elektropřípojky k rodinnému domu ( stavebník Jarmil Martinčík, Ostrava –
Poruba, Žilinská 1358/15), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši
5.000,- Kč + 20 % DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2010
________________________________________________________________________________
4446/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 35, 36, k.ú. Bludovice___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 35, 36, k.ú.
Bludovice, pro zřízení stavby teplovodní přípojky pro objekt Permon část B z okruhu
PS 80 ve prospěch Havířovské teplárenská společnosti , a.s., se sídlem : Havířov,
Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČ : 619 74 706, za jednorázovou úhradu v
celkové výši 5.000-Kč + 20 % DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010
________________________________________________________________________________
4447/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2441, 2638/2, 2416, 2378, 2359,
2340, k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2441, 2638/2,
2416, 2378, 2359, 2340, k.ú. Prostřední Suchá, pro stavby vodovodních přípojek
k finským domkům, ve prospěch obchodní firmy RPG Byty, s.r.o., se sídlem :
Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97, IČ : 277 69 127, za
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč pro každou přípojku zvlášť,43 ks přípojek x
500,- Kč = 21.500,- Kč + 20 % DPH, tj. 21.500,- Kč + 4.300,- Kč = 25.800,- Kč c e l
kem
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2010
________________________________________________________________________________
4448/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 6/1, 11, 61, k.ú. Bludovice_______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 6/1, 11, 61,
k.ú. Bludovice, pro zřízení stavby teplovodní přípojky pro stomatologické středisko na
ul. Kmochova, Havířov-Podlesí ve prospěch Havířovské teplárenská společnosti, a.s.,
se sídlem: Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČ : 619 74 706, za
jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000-Kč + 20 % DPH, tj. 5.000,- Kč +
1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.3.2010
________________________________________________________________________________
4449/67/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 23, 379/1, 381, 382/1, 392/1, 392/2,
k.ú. Šumbark_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 23, 379/1, 381,
382/1, 392/1, 392/2, k.ú. Šumbark , pro uložení horkovodní přípojky v rámci stavby :
„ Horkovodní přípojka pro střední školy Havířov – Šumbark „ , ve prospěch obchodní
firmy Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem : Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709
74, IČ : 451 93 410 , za jednorázovou úhradu ve výši 6.000,- Kč + 20 % DPH, tj.
6.000,- Kč + 1.200,- Kč = 7.200,- Kč c e l k e m
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.3.2010
________________________________________________________________________________
4450/67/10 - Záměry pronájmu nebytových prostor____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7 m2 v suterénu obytného domu ul.
Moskevská 1073, Havířov – Město, p. Josefu Kremarskému, jako sklad pro vlastní
potřebu
2.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 9,60 m2 v suterénu obytného domu ul.
Česká 1201, Havířov – Město, p. Vladimíru Sovadinovi, jako sklad pro vlastní potřebu
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4451/67/10 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 16,37 m2 v technickém suterénu obytného
domu ul. Slovanská 12, Havířov – Město, p. Martinu Štefaníkovi, jako sklad pro
vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 12,25 m2 v suterénu obytného domu ul.
Karvinská 12, Havířov – Město, p. Bedřišce Hradzké, jako sklad pro vlastní potřebu,
za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3.
pronájem nebytových prostor o výměře 18,80 m2 v přízemí obytného domu ul.
Mládežnická 7, Havířov – Podlesí, p. Miroslavu Polakovi, jako sklad pro vlastní
potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4452/67/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 22,34 m2 v přízemí hlavní části budovy
zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov – Prostřední Suchá,
MUDr. Dagmar Kusákové, IČ: 47861240, k provozování ordinace praktického lékaře,
za podmínek:
- nájemné za ordinaci 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 213,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, jednoměsíční výpovědní
lhůta z důvodu závažného porušení nájemní smlouvy
- úprava nájemného o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen Českého
statistického úřadu za uplynulý rok
- hrazení běžné údržby a drobných oprav pronajatých prostor dle § 5 a § 6 nařízení
vlády č. 258/1995 Sb.
- hrazení nájemného a záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostor, včetně
podílu za společné prostory, měsíčně
- hrazení nákladů za úklid společných prostor
- údržbu přístupových chodníků bude zajišťovat pronajímatel
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- v případě oprav a rekonstrukcí vedoucích k úspoře tepla, si pronajímatel vyhrazuje
právo zvýšit nájemné maximálně do výše těchto úspor, stanovených energetickým
auditem a energetickým průkazem objektu, vypracovaných dle platné legislativy. S
těmito skutečnostmi bude nájemce předem seznámen a náklady spojené
s vypracováním energetického auditu a ostatní související dokumentace ponese
pronajímatel, navýšení nájemného bude řešeno samostatným dodatkem nájemní
smlouvy.
- v případě oprav, rekonstrukcí nebo údržby je pronajímatel povinen oznámit nájemci
s předstihem rozsah a termín realizace prací a tyto práce provádět tak, aby nájemce
omezovaly v co nejmenší míře, nájemce se zavazuje provedení těchto prací umožnit a
nepožadovat žádnou náhradu nákladů spojených s prováděním těchto prací (např. ušlý
zisk, náklady na případné stěhování apod.)
________________________________________________________________________________
4453/67/10 - Pronájem nebytových prostor – lékárna na ul. J. A. Komenského 300, Havířov –
Město________________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 55,69 m2 na ul. J. A. Komenského 300/1,
Havířov - Město, Mgr. Martinu Pindurovi, IČ: 66745381, k provozování lékárny,
za podmínek:
- 3.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4454/67/10 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor kanceláře č. 405 o výměře 59,40 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 25,40 m2 ve 4. nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město, spol. DOZIT PLUS s. r. o.,
IČ: 27815170, jako kancelář firmy
________________________________________________________________________________
4455/67/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor v Městském podnikatelském centru, ul. Palackého 2,
Havířov - Město, p. Renému Dohnalovi, IČ: 73354406, za podmínek:
- 3. NP, místnost č. 303 o výměře 57,50 m2 a podílu na společných prostorách o
výměře 25 m2
- účel: kancelář finančních poradců
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- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení
nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní smlouvy je
výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní náklady
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
4456/67/10 - Stanovení nájemného za sklepní boxy_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výši nájemného za sklepní boxy o celkové výměře 37,96 m2 v suterénu obytného
domu ul. Fibichova 227, Havířov – Město, nájemci Stavebnímu bytovému družstvu
Havířov, IČ: 00415227, a to ve výši 50% pronajaté plochy x aktuální sazba
nájemného za byt, t. j. od 1. 1. 2010: 18,98 m2 x 37,51 Kč/m2/měsíc = 712,- Kč
měsíčně bez DPH
________________________________________________________________________________
4457/67/10 - Umístění telekomunikačního zařízení_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
umístění telekomunikačního zařízení – retranslační stanice na střeše obytného domu
na Dlouhé tř. 91, Havířov – Podlesí, provozovateli spol. PODA a. s., IČ: 25816179, za
podmínek:
- roční úhrada ve výši 20.000,- Kč bez DPH
- doba umístění: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- zřízení samostatného měření el. energie
2.
umístění telekomunikačního zařízení – retranslačních stanic na střechách obytných
domů na ul. Čelakovského 2b a ul. Krajní 2, Havířov – Podlesí, provozovateli spol.
Internet pro každého s. r. o., IČ: 28585445, za podmínek:
- roční úhrada ve výši 20.000,- Kč bez DPH za každou stanici
- doba umístění: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- zřízení samostatného měření el. energie
________________________________________________________________________________
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4458/67/10 - Snížení výměry pronajatých nebytových prostor v obytných domech pro činnost
Městské realitní agentury, s. r. o._________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení výměry pronajatých nebytových prostor v obytných domech Městské realitní
agentuře, s. r. o., IČ: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic a úklidu,
z původní výměry 840,13 m2 na výměru novou 650,22 m2, od 1. 1. 2010, za
podmínek:
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH
- zvýšení nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ za uplynulý rok
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- splatnost nájemného 1x ročně k 31. 3. kalendářního roku
- hrazení služeb přímo dodavatelům
4459/67/10 - Prominutí úhrady poplatku z prodlení____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prominutí úhrady poplatku z prodlení z kupní smlouvy na koupi bytu za období
od 7. 12. 1992 do 2. 11. 2009 paní Elišce Wagnerové, v celkové výši 125.614,05 Kč.
________________________________________________________________________________
4460/67/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, IČ: 62331248,
pronájem nebytových prostor p. Pavlu Mitašíkovi, IČ: 66140919, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje alkoholu a tabákových výrobků
- výměra nebytových prostor: 27 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2010
- nájemné 225,- Kč/m2/rok bez DPH
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4461/67/10 - Stanovení výše nájemného u bytových jednotek vypůjčených neziskové
organizaci_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení výpůjčky dvou bytových jednotek v 1. nadzemním podlaží obytného domu
ul. Opletalova 607/4, Havířov – Šumbark, a to bytu č. 1 o výměře 149,59 m2 a bytu č.
7 o výměře 147,31 m2, příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Centru
psychologické pomoci, p. o., IČ: 00847267, k 31. 12. 2009
2.
pronájem dvou bytových jednotek v 1. nadzemním podlaží obytného domu ul.
Opletalova 607/4, Havířov – Šumbark, a to bytu č. 1 o výměře 149,59 m2 a bytu č. 7 o
výměře 147,31 m2, příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Centru
psychologické pomoci, p. o., IČ: 00847267, za podmínek:
- nájem na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012
- nájemné 500,- Kč měsíčně za jednu bytovou jednotku bez DPH
4462/67/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených oddělením
kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009
________________________________________________________________________________
4463/67/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 2. projekt_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
realizaci 2. projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem:
„Systém Včasné Intervence II.“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím
OSPOD
uložit
1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt č. 2
s názvem „Systém Včasné Intervence II.“ Městského programu prevence kriminality
pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR
Z: vedoucí OSV
T: únor 2010
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2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 finanční
prostředky na realizaci projektu č. 2 „Systém Včasné Intervence II.“ ve výši 80.000 Kč
jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že bude schválen
Republikovým výborem pro prevenci kriminality
Z: vedoucí EO
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
4464/67/10 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2010 – bezbariérové byty na
ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality____________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2010 dle platných Kritérií pro
přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů dle přílohy.
________________________________________________________________________________
4465/67/10 - Žádost o výjimku ze Zásad pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy
s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova, článku II bodu
3 – manželům Cichým__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku ze Zásad pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou
službou) v majetku statutárního města Havířova, článku II bodu 3 – manželům Vilému
a Miladě Cichým
________________________________________________________________________________
4466/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu
roku 2009 odboru sociálních věcí_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu roku 2009
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7)
________________________________________________________________________________
4467/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
pro r. 2009 odboru komunálních služeb___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2009
odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle důvodové zprávy
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ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na
rok 2009 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí EO
T: 01/2010
________________________________________________________________________________
4468/67/10 - Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo č. E/1158/OMH/04, E/1160/OMH/04
a dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo E/1157/OMH/04, E/1159/OMH/04___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo č. E/1158/OMH/04, E/1160/OMH/04 s Ing.
Karlem Kotulou, se sídlem Selská 33a, 736 01 Havířov – Město, IČ 115 62 978 a
dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č. E/1157/OMH/04, E/1159/OMH/04 se Zdeňkem
Hečkem – Fa-He Lesotechnika, se sídlem Škarabelova 142, 738 01 Frýdek Místek,
IČ 461 46 377 uzavřených dne 26.10.2004, kterými se upravují přílohy smluv č. 1 –
„Ceník jednotkových cen okrsků č. 1, 2, 3 a 4“
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatků č. 1 ke smlouvám o
dílo č. E/1158/OMH/04, E/1160/OMH/04 a dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č.
E/1157/OMH/04, E/1159/OMH/04 uzavřených dne 26.10.2004
Z: vedoucí OKS
T: 02/2010
________________________________________________________________________________
4469/67/10 - „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I.etapa“,
Havířov-Prostřední Suchá - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I.etapa“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)
2. platební podmínky
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ne
ne
ano
ne
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3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
a) ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
IČ : 45 19 22 86
b) STRABAG a.s.
IČ : 60 83 87 44
c) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,stavby a.s.
IČ : 25 31 76 28
d) HALKO stavební společnost, s.r.o.
IČ : 43 09 01 50
e) D.I.S., spol. s r.o.
IČ : 46 97 56 16
f) Stavební firma UNIKO spol. s r.o.
IČ : 14 49 91 18
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 3/2010
ukončení: 12/2010

7. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria :

ekonomická výhodnost nabídky
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
70%
lhůta výstavby v kalendářních dnech
10%
sankce za nedodržení termínu výstavby
v Kč za každý den prodlení
20%

8. prokázání zákl. kval. předpokladů:

podle § 53 - čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady:

dle § 54 -Výpis z OR, ŽL, doklad
osvědčující odbornou způsobilost
pro obor pozemních staveb pro
osobu pověřenou vedením stavby
- Osvědčení o autorizaci v oboru
pozemních staveb

10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:

- výkaz celkového obratu stavební
výroby v min. výši 20 mil. Kč
ročně za poslední 3 účetní období

11. technické kvalifikační předpoklady:

- seznam stavebních prací za
posledních 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací; limit pro splnění
kvalifikace - 3 referenční listy na
nejvýznamnější pozemní stavby
v hodnotě plnění ve výši 7,5 mil
Kč bez DPH za každou stavbu
- certifikát ISO 9001, 14001

12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Mgr. Rudolf Šimek
Miroslav Kronenberg
3. Martin Taussig
Bc. Marek Plawny
4. Ing. Radoslav Basel
Mgr. Magda Švédíková
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
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13. zadávací lhůta :

45 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek v rozsahu § 71 a
násl. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zák. č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k podání vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
4. podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj.
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit na www a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 1/2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: 2/2010
________________________________________________________________________________
4470/67/10 - „VZ/01/0IV/10 ,,Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,8.etapa,
Zvonková, Střední“ - projektová dokumentace – zahájení zakázkového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace ,, Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,8.etapa,
Zvonková, Střední“
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2. následné zakázky (opce)
a) dílčí plnění
b) poskytnutí zálohy

:
:
:

ne
ano (1.část DUR,2.část – DSP + DZS, vč.IIČ)
ne

3. druh zadávacího říze

:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zakázkového řízení těmto zájemcům:
1. Ing.arch. Miroslav Adamčík, Obchodní projekt Ostrava
2. ATELIÉR 5, spol. s r.o. Ostrava
3. Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.
4. OSA Projekt s.r.o., Ostrava
5. PPS Kania, projekce pozemních staveb s.r.o., Ostrava
5. varianty nabídky :

IČ: 12473871
IČ: 00563081
IČ. 42767377
IČ : 47155337
IČ : 26821940

ne

6. doba realizace veřejné zakázky:

zahájení: 02/2010
ukončení: 12/2010

7. hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky
- 80 % nejnižší nabídková cena bez DPH
- 20 % výše smluvní pokuty
stanovená procentech z celkových nákladů
na dodatečné práce vyplývající z vad PD

8. základní kvalifikační předpoklady:

čestným prohlášením v rozsahu § 53
z.č.137/2006 Sb.

9. profesní kvalifikační předpoklady:

- výpis z OR , živnostenský list dle
předmětu veřejné zakázky, osvědčení o
autorizaci v oboru inženýr pozemních
staveb

10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady: - výkaz celkového obratu v min. výši 8 mil.
Kč/rok za poslední 3 účetní období
- pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na 1 mil. Kč
11. technické kvalifikační předpoklady:

- seznam zpracovaných projektů
obdobného charakteru dle předmětu
veřejné zakázky za poslední 3 roky
- 3 referenční listy nejvýznamnějších
projektů obdobného charakteru minimálně
v hodnotě 1 mil. Kč / 1 PD

12. jmenování členů komise Hodnotící komise
Za zadavatele: 1. Ing. Zdeněk Osmanczyk Náhradníci:
2. p. Miroslav Kronenberg
3. Ing. Radoslav Basel
4. Mgr. Marek Vlachopulos
5. p. Jitka Kufová
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Ing. Eduard Heczko
PaedDr. Svatopluk Novák
Bc. Miloš Klimeš
Ing. Jan Sikora
Bc. Martina Kozlová

13. lhůtu a místo pro podání nabídek: 5.2.2010 do 11,00 hod. v podatelně MMH
pověřuje
1. podpisem Výzvy o zahájení zakázkového řízení Ing. Radoslava Basela, vedoucího
odboru investiční výstavby
2. hodnotící komisi výkonem funkce Komise pro otevírání obálek a Komise pro
posouzení kvalifikace uchazečů
ukládá
Výzvu o zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhotovit a
odeslat zájemcům dle tohoto usnesení
Z: vedoucí OIV
T: 01/2010
________________________________________________________________________________
4471/67/10 - „VZ/02/0IV/10 ,,Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,9.etapa, B 20vnitroblok, U6- Zvonková“ - projektová dokumentace – zahájení zakázkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace ,, Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,9.etapa,
B 20- vnitroblok, U6- Zvonková “
2. následné zakázky (opce)
a) dílčí plnění
b) poskytnutí zálohy

:
:
:

ne
ano (1.část DUR,2.část – DSP + DZS, vč. IIČ)
ne

3. druh zadávacího řízení

:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zakázkového řízení těmto zájemcům:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing.arch. Miroslav Adamčík, Obchodní projekt Ostrava
ATELIÉR 5, spol. s r.o. Ostrava
Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.
OSA Projekt s.r.o., Ostrava
PPS Kania, projekce pozemních staveb s.r.o., Ostrava

IČ:
IČ:
IČ:
IČ:
IČ:

12473871
00563081
42767377
47155337
26821940

5. varianty nabídky :

ne

6. doba realizace veřejné zakázky:

zahájení: 02/2010
ukončení: 12/2010
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7. hodnotící kritérium:

- 80 % nejnižší nabídková cena bez DPH
- 20 % výše smluvní pokuty stanovená
v procentech z celkových nákladů na
dodatečné práce vyplývající z vad PD

8. základní kvalifikační předpoklady:

čestným prohlášením v rozsahu § 53
z.č.137/2006 Sb.

9. profesní kvalifikační předpoklady:

Výpis z OR , živnostenský list dle
předmětu veřejné zakázky, osvědčení o
autorizaci v oboru inženýr - pozemních
staveb

10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:

- výkaz

celkového obratu za poslední 3
účetní období
- pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na
1 000 000,- Kč

11. technické kvalifikační předpoklady:

- seznam podobných projektů za
poslední 3 roky
- 3 referenční listy na vypracování
nejvýznamnějších
- projektů na stavby obdobného
charakteru minimálně v hodnotě 1,3
mil. Kč za 1 PD

12. jmenování členů komise Hodnotící komise
Za zadavatele: 1. Ing. Zdeněk Osmanczyk Náhradníci:
2. p. Miroslav Kronenberg
3. Ing. Radoslav Basel
4. Mgr. Marek Vlachopulos
5. p. Jitka Kufová
13. lhůtu a místo pro podání nabídek :

Ing. Eduard Heczko
PaedDr. Svatopluk Novák
Bc. Miloš Klimeš
Ing. Jan Sikora
Bc. Martina Kozlová

5.2.2010 do 11.00 hod. v podatelně MMH

pověřuje
podpisem Výzvy o zahájení zakázkového řízení Ing. Radoslava Basela, vedoucího
odboru investiční výstavby
ukládá
Výzvu o zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhotovit a
odeslat zájemcům dle tohoto usnesení
Z: vedoucí OIV
T: 01/2010
________________________________________________________________________________
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4472/67/10 - Odpis dlouhodobého nehmotného majetku z účtu 019.10_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
odepsat dlouhodobý nehmotný majetek z účtu 019.10 dle přílohy
ukládá
provést odpis dlouhodobého nehmotného majetku z účtu 019.10 dle přílohy
Z: vedoucí odboru OIV
T: 20.1.2010
________________________________________________________________________________
4473/67/10 - Výsledek vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – zajištění ostrahy objektu
KD Radost Havířov____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vítěznou nabídku veřejné zakázky malého rozsahu – firmy SECURITY REDON Plus,
s.r.o. Havířov na zajištění služby - ostraha objektu Kulturního domu Radost Havířov
dle podmínek výzvy k podání nabídky s výší celkové ceny 1 786 880,- Kč + DPH za 4
roky a hodinovou sazbou za službu 80,- Kč + DPH.
ukládá
ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít s vybraným uchazečem veřejné
zakázky – firmou SECURITY REDON Plus, s.r.o. smlouvu o provádění služby zajištění ostrahy objektu KD Radost Havířov, Alšova 11, od 1. 2. 2010 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou..
Z: ředitelka MKS Havířov
T : 1. 2. 2010
________________________________________________________________________________
4474/67/10 - OŘ/7/OVVSR/09 – „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy,
HAVÍŘOV“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/7/OVVSR/09 - „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a
Dlouhé třídy, HAVÍŘOV“ společnost ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČ: 48 39 50 13 a
fyzickou osobu - podnikatele Petra Vykruta, IČ: 47 16 50 06 - z důvodu neprokázání
kvalifikace
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přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/7/OVVSR/09 - „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a
Dlouhé třídy, HAVÍŘOV“ sdružení fyzických osob – podnikatelů Ing. Karla Kotuly,
IČ: 11 56 29 78, a Zdeňka Hečka, IČ: 46 14 63 77, které předložilo nejvhodnější
nabídku s výší nabídkové ceny 13.618.019,20 Kč bez DPH (16.205.444,20 Kč s DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: sdružení společnosti graseko, s.r.o., IČ: 25840371, a fyzické osoby podnikatele Jaromíra Mičulky, IČ: 15495892
3. místo: sdružení společností LESS & FOREST s.r.o., IČ: 27106632,
a Gardenline s.r.o., IČ: 27263827
4. místo: sdružení společností TALPA-RPF, s.r.o., IČ: 64615391, a OKD,
Rekultivace, a.s., IČ: 47676175
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější
nabídky prostřednictvím společnosti AQE advisors, a.s.
Z: vedoucí OVVSR
T: 20.1.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OVVSR
T: únor 2010
________________________________________________________________________________
4475/67/10 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

informaci o změnách právní úpravy zadávání veřejných zakázek a snížení finančního
limitu pro určení nadlimitní veřejné zakázky od 1.1.2010
________________________________________________________________________________
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4476/67/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířovem__________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro :
SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (IČ 00 84 74 70) v celkové
výši 80.000,- Kč od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava –
Vítkovice (27 80 14 54) a v celkové výši 30.000,- Kč od společnosti BAUSET CZ,
a.s., Nemošická 1495, Pardubice (IČ 63 21 71 39)
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
________________________________________________________________________________
4477/67/10 - Dovybavení majetkem odloučených pracovišť MŠ Petřvaldské a střediska
volného času ASTERIX_________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci dovybavení majetkem odloučených pracovišť MŠ Petřvaldské a
střediska volného času ASTERIX
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
________________________________________________________________________________
4478/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2009 odboru školství a kultury__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2009 odboru
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
________________________________________________________________________________
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4479/67/10 - Zapojení základních škol do grantů v rámci programu Comenius______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1.
zapojení Základní školy Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) a Základní školy Havířov – Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) do grantu
v rámci programu Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení
2.
přijetí finančních prostředků Základní školou Havířov – Město M. Kudeříkové 14
okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) ve výši 14 000 EUR a
Základní školou Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 31) ve výši 1 000 EUR na mobility uvedené v důvodové
zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
________________________________________________________________________________
4480/67/10 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Stížnost občanů města Havířova__
Rada města Havířova
bere na vědomí
stížnost občanů města Havířova, č. jed. ST/115239/09, S/86/09 ze dne 22.12.2009, ve
věci nadměrného hluku způsobeného hudbou na náměstí Republiky v rámci vánočního
programu v roce 2009 a žádosti o snížení počtu produkcí v budoucnu pořádaných
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
________________________________________________________________________________
4481/67/10 - Souhrnná zpráva o výsledcích periodických hodnocení ředitelek mateřských škol
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky periodických hodnocení těchto ředitelek mateřských škol:
1. Evy Stanovské, Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
2. Hany Binarové, Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894,
příspěvková organizace
3. Yvetty Polákové, Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,
příspěvková organizace
4. Ingrid Němcové, Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
5. Dany Koláskové, Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
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stanoví
plat výše jmenovaným ředitelkám mateřských škol dle návrhu přílohy č. 1
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelkám mateřských škol
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
________________________________________________________________________________
4482/67/10 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravské Mgr. Elišky
Tomíčkové____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitelky Mgr. Elišky Tomíčkové ze Základní
školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČ 70 95 81 31, která se zúčastnila ve dnech 5. – 10.12.2009 v Rakouských Alpách
na ledovci Dachstein ve Schladmingu lyžařského výcviku žáků jako vedoucí a
instruktorka školního lyžování.
________________________________________________________________________________
4483/67/10 - Zpráva ze služební cesty 19. - 20.11.2009 do Wisly v Polsku___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční služební cesty náměstka primátora města Ing. Eduarda Heczka
ve dnech 19. - 20.11.2009 do Wisly v Polsku.
________________________________________________________________________________
4484/67/10 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti History s.r.o.,
Praha________________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova společnosti History s.r.o., Dvouletky 2833/363,
100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ 25659651
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadateli
Z: vedoucí oddělení KP
T: 20.1.2010
________________________________________________________________________________
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4485/67/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r.2009 organizačního odboru____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2009
organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
4486/67/10 - Stanovení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova – dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr – rok 2010________________________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců magistrátu zaměstnaných na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr v roce 2010 na max. 350 zaměstnanců, včetně
zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí
________________________________________________________________________________
4487/67/10 - Přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že statutární město Havířov a příspěvkové organizace mimo škol podaly žádosti
okresní správě sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku pojistného na sociální
zabezpečení za období 1. 1. 2007 až 30. 6. 2007.
________________________________________________________________________________
4488/67/10 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Obec Kunín___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
písemnost č.j. KP/114 414/09 ze dne 18.12. 2009 starostky Obce Kunín – poděkování
za pomoc při povodních v roce 2009
________________________________________________________________________________
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4489/67/10 - Změny v komisi BESIP Rady města Havířova______________________________
Rada města Havířova
odvolává
z funkce členky Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady města
Havířova paní Dagmar Orlovou
jmenuje
do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady města
Havířova
pana Romana Skácela
do funkce členky Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady města
Havířova
paní Halinu Biegunovou
s účinností od 14.1.2010
________________________________________________________________________________
4490/67/10 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč od společnosti KIMEX CASINO, a.s.,
se sídlem Mitrovická 37, Paskov (IČ 25 36 08 92) na veřejně prospěšné účely
pověřuje
podpisem smlouvy o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel náměstka
primátora JUDr. Bronislava Bujoka
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova poskytnout mimořádnou neinvestiční dotaci ve výši
100.000,- Kč na potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci
se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov – Město (IČ 00 84 48 96)
________________________________________________________________________________
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4491/67/10 - Odstoupení seniorského družstva HC Havířov Panthers ze soutěže 1. hokejové
ligy ČR_______________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. ukončení účasti seniorského hokejového klubu HC Havířov Panthers v 1. lize ČR
2. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.1. 2010 o úpadku dlužníka
Havířovská hokejová společnost s.r.o.
zrušit
1. usnesení ZMH čís. 827/15/ZM/09, ze dne 23.3. 2009, v bodech 1., 2. a 3., které
upravuje dlouhodobou spolupráci na léta 2010-2011 s Havířovskou hokejovou
společností s.r.o., IČ 26 80 91 41
2. usnesení ZMH čís. 952/18/ZM/09, ze dne 14.9. 2009, v bodě 2. a 3., které upravuje
výši poskytnuté dotace na léta 2010-2011 pro Havířovskou hokejovou společností
s.r.o., IČ 26 80 91 41
________________________________________________________________________________
4492/67/10 – Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 25. ledna 2010 od 9:00 hod. v Kulturním domě RADOST upravený dle
připomínek členů RMH.
________________________________________________________________________________
4493/67/10 - Činnost komise protidrogové a prevence kriminality za II. pololetí roku 2009____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova
za II. pololetí roku 2009

_____________________________________________________________________
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4494/67/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………….……………………

………….……………………………….
Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 68. schůze Rady města Havířova
konané dne 25.1.2010

v restauraci Kulturního domu RADOST
ul. Alšova 11, Havířov-Město

Č.jed.

KP/8697/2010

V Havířově dne 25.1.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.1.2010
4495/68/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4496/68/10 - Schválení programu 68. schůze RMH, konané dne 25.1.2010
4497/68/10 - Projektová dokumentace – Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově - výběr zhotovitele projektové dokumentace
4498/68/10 - Nastoupení náhradníka
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USNESENÍ
ze 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.1.2010
4495/68/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.1.2010
Ing. Eduarda HECZKA
________________________________________________________________________________
4496/68/10 - Schválení programu 68. schůze RMH, konané dne 25.1.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.1.2010 dle návrhu
________________________________________________________________________________
4497/68/10 - Projektová dokumentace – Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově - výběr zhotovitele projektové dokumentace______________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku ze Zásad upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a to zadat dopracování projektové dokumentace KD Leoše Janáčka
jedinému zhotoviteli PD původnímu projektantovi
Ing. Zdeňku Stojanovi – PROJEKT SERVIS, IČ: 13150278,
s tím, že smlouva o dílo na bude uzavřena s nabídkovou cenou
celkem 675 817,-Kč bez DPH, tj. 810 980,- Kč s DPH
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 2/2010
________________________________________________________________________________
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4498/68/10 - Nastoupení náhradníka_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
a) vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Havířova Ing. Jiřiny Grocholové
a pana Richarda Smolíka z volební strany ODS
b) zánik postavení náhradníka MUDr. Irky Musála, Ing. Larisy Pyszkové
a Ing. Mariny Marešové z volební strany ODS
osvědčuje
že dnem 23.1.2010 se stal členem Zastupitelstva města Havířova
Ing. Adam Stříšovský z volební strany ODS
ukládá
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova
panu Ing. Adamu Stříšovskému
Z: vedoucí KP
T: 25.1.2010
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 69. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.2.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/12522/2010

V Havířově dne 4.2.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.2.2010
4499/69/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4500/69/10 - Schválení ověření zápisu
4501/69/10 - Schválení programu 69. schůze RMH, konané dne 3.2.2010
4502/69/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4503/69/10 - Odpisové plány na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem
4504/69/10 - Navýšení příspěvku na provoz na rok 2010 pro SSRZ
4505/69/10 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné
dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2010, uzavřené s
dopravcem ČSAD Havířov a.s.
4506/69/10 - Dodatek č. 7 a Dodatek č. 8 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města
Havířova v r. 2010
4507/69/10 - „Zámek Havířov-oprava střechy “
– zahájení řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4508/69/10 - Stavba 4001 „Chodníky Hlavní třída Havířov - IV. ETAPA “
- zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku
4509/69/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ a „Splašková kanalizace
Dolní a Prostřední Suchá“
- pověření společnosti RTS a.s. realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky
4510/69/10 - Dohoda o narovnání se společností RESTAV, spol. s.r.o.
4511/69/10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(1489/VVSR/09) na projekt „Regenerace náměstí U Severky“
4512/69/10 - Návrh smlouvy o předání a ochraně datových sad
4513/69/10 - Písemnosti adresované RMH – p. Pavel Pěgřim
4514/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.46 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku
4515/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+3
na ulici Bezručova 1542/11 v Havířově-Podlesí
4516/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Ostrovského 949/24 v Havířově-Městě
2
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4517/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+3
na ulici Česká 1200/3 v Havířově-Městě
4518/69/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1 + 2 v domě
na ulici Lipová 728/7 v Havířově-Městě
4519/69/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytu
4520/69/10 - Prodej bytu č.2 na ul. Sukova 821/4, Havířov-Město
4521/69/10 - Prodej bytu č. 10 na ul. Sukova 821/4, Havířov-Město
4522/69/10 - Poměrový regulativ pro přidělování bytů v obecním zájmu ve prospěch
veřejnoprávních organizací v r. 2010
4523/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Vodáková
4524/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Pavla Ligocká
4525/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Simona Konečná
4526/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Martina Babosová
4527/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivan Zelenka
4528/69/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5,
k.ú. Prostřední Suchá
4529/69/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark
4530/69/10 - Prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice
4531/69/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá“
4532/69/10 - Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Dolní Datyně a k.ú. Šenov u Ostravy,
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
4533/69/10 - Navýšení nájemného za užívání části pozemku parc. č. 384/1, k.ú. Šumbark
4534/69/10 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/2, k.ú. Šumbark
4535/69/10 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby:
„Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, IV. etapa“
4536/69/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 298/1, k.ú. Bludovice
4537/69/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí
4538/69/10 - Pronájem nebytových prostor v Radnici
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4539/69/10 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech
4540/69/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
4541/69/10 - Ukončení nájmů nebytových prostor dohodou
4542/69/10 - Výpovědi nájemních smluv
4543/69/10 - Požadavky MUDr. Graňáka v souvislosti s podnájemním vztahem
4544/69/10 - Žádost o snížení nájemného - MUDr. Kusáková
4545/69/10 - Periodické hodnocení ředitelů základních škol v roce 2010
4546/69/10 - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy
Havířov-Šumbark Mládí
4547/69/10 - Zahraniční pracovní cesta ředitelů základních škol
4548/69/10 - Sportovec města Havířova roku 2009
4549/69/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
4550/69/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace (dodatek č. 5 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)
4551/69/10 - Mimořádné přidělení bytu
4552/69/10 - Žádost občanského sdružení LUNGTA – vyvěšení tibetské vlajky
4553/69/10 - Změna v Občanské komisi č.5 pro část města Havířov-Šumbark
4554/69/10 - Činnost komise zdravotní za II. pololetí roku 2009
4555/69/10 - Přistoupení statutárního města Karviná k „Systému včasné intervence“ Havířova
a Orlové
4556/69/10 - Rozšíření programu 69.schůze RMH
4557/69/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - příprava zasedání jediného společníka
4558/69/10 - Změna ve sportovní komisi RMH
4559/69/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ
ze 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.2.2010
4499/69/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatelku zápisu ze 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.2. 2010
paní Alici Hegyi
________________________________________________________________________________
4500/69/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů ze 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.1.2010
a ze 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.1.2010
________________________________________________________________________________
4501/69/10 - Schválení programu 69. schůze RMH, konané dne 3.2.2010___________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.2.2010
dle předloženého návrhu
________________________________________________________________________________
4502/69/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4154/61/09 Technické služby Havířov a.s. – předložení návrhu na změnu stanov
společnosti
V
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
817/12/07 „Stavba č. 4001 -Chodníky Hlavní třída, II. etapa“
„Stavba č. 4001 -Chodníky Hlavní třída, III. etapa“
„Stavba č. 6036 -Cyklostezka, Hlavní třída - Nám. republiky-1.úsek“
Realizace investičních akcí
2536/36/08 SD/2/OKS/08 - „Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově“
– rozhodnutí o námitkách uchazeče ČEZ Energetické služby, s.r.o.
4096/61/09 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice
4202/62/09 Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi formou elektronické
aukce
4234/63/09 „Odkanalizování částí města Havířova“– uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09
4402/67/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Města
Petřvald
4403/67/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu
Václavovice
4404/67/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního
plánu Kaňovice
4423/67/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2
o vel. 1+5 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbarku
4424/67/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel.
1+2, II. ktg na ulici Hornická 681/67 v Havířově-Prostřední Suché
4467/67/10 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2009 odboru komunálních služeb
4470/67/10 „VZ/01/0IV/10 ,,Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark
II.,8.etapa, Zvonková, Střední“ - projektová dokumentace –
zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4471/67/10 „VZ/02/0IV/10 ,,Regenerace panel.sídliště Havířov-Šumbark II.,9.etapa,
B 20- vnitroblok, U6- Zvonková“ - projektová dokumentace – zahájení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4472/67/10 Odpis dlouhodobého nehmotného majetku z účtu 019.10
4476/67/10 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířovem
4478/67/10 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2009 odboru školství a kultury
4479/67/10 Zapojení základních škol do grantů v rámci programu Comenius
4480/67/10 Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Stížnost občanů města
Havířova
4481/67/10 Souhrnná zpráva o výsledcích periodických hodnocení ředitelek
mateřských škol
4484/67/10 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti
History s.r.o.,Praha
4490/67/10 Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.
4498/68/10 Nastoupení náhradníka
________________________________________________________________________________
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4503/69/10 - Odpisové plány na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpisové plány na rok 2010 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková výše odpisů
činí 31 740 672,45 Kč.
________________________________________________________________________________
4504/69/10 - Navýšení příspěvku na provoz na rok 2010 pro SSRZ________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
navýšení příspěvku na provoz Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
ve výši 2.580 tis. Kč včetně DPH a to na realizování nutné výměny expanzní nádoby
čpavku ve strojovně chlazení ve Víceúčelové hale dle zpracované projektové
dokumentace.
________________________________________________________________________________
4505/69/10 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné
dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2010, uzavřené s
dopravcem ČSAD Havířov a.s.___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Možnost provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při
závěrečném vyúčtování za r. 2010 za podmínky, že celková výše přiměřeného zisku,
poskytnutého v r. 2010 nepřekročí nárok dopravce dle nařízení vlády č. 493/2004
Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se
konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad
financováním dopravní obslužnosti
2. Uzavření Dodatku č. 4 k dlouhodobé smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění
MHD na území statutárního města Havířov, kterým se stanoví částka ke krytí
prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2010 ve výši 48 921 449 Kč,
z toho:
účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)
46 921 449 Kč
přiměřený zisk
2 000 000 Kč
pověřuje
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primátora města podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění MHD na území statutárního města Havířov č. OKS/770/08 ze dne
27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 03/2010
________________________________________________________________________________
4506/69/10 - Dodatek č. 7 a Dodatek č. 8 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města
Havířova v r. 2010_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Možnost provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při
závěrečném vyúčtování za r. 2010 za podmínky, že celkový přiměřený zisk v r.
2010 nepřekročí nárok dopravce na úhradu přiměřeného zisku dle nařízení vlády č.
493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě
a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční
dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
2. Uzavření Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 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. 2010 takto:
ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081
ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073
Veolia Transport Morava a.s., IČ 25827405
celkem

1 608 218 Kč
451 736 Kč
111 448 Kč
206 201 Kč
2 377 603 Kč

pověřuje
primátora města podpisem
Dodatku č. 7 ke smlouvě:
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem ČSAD Karviná a.s.
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s.
Dodatku č. 8 ke smlouvě:
E/OMHD/1063/06 ze dne 28.12.2006 uzavřené s dopravcem Veolia Transport
Morava a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 03/2010
________________________________________________________________________________
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4507/69/10 - „Zámek Havířov-oprava střechy “
– zahájení řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Zámek Havířov-oprava střechy“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ano
ne

3. druh zadávacího řízení

- zakázkové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. IZOL.CZ, s.r.o. Kopřivnice
IČ: 26813645
2. Beskydská stavební, a.s.
IČ: 45193509
3. Interdecor s.r.o. Staré Město
IČ: 26790777
4. TURČINA s.r.o. Havířov
IČ: 25886550
5. KREMONDStav, s.r.o. Třinec
IČ: 27761771
6. BASE IC, s.r.o.
IČ: 25386433
5. variantní nabídky :

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 03/2010
ukončení: 07/2010

7. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria :

ekonomická výhodnost nabídky
- výše nabídkové ceny
70%
- celková doba realizace
20%
- výše smluvní pokuty
10%

8. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54,
písm. a) Výpis z OR
písm. b) ŽL
písm. d) Osvědčení o autorizaci
v oboru Pozemní stavby

10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
- výkaz celkového obratu stavební činnosti
za poslední 3 účetní období
- pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
min. na 2 mil. Kč
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11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných staveb za posledních 5 let
o nákladech minimálně 3 mil. Kč (doložit
referenční listy na stavby obnovy či opravy
historických památek zejm. střechy)
- certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO
9000, 14000
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
JUDr.Bronislav Bujok
2. PaedDr.Svatopluk Novák
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. za IK: Libor Čtvrtka
Leoš Lukaštík
Bc. Miloš Klimeš
4. Ing. Radoslav Basel
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr.Kateřina Kavková
6. Jitka Kufová
Bc. Martina Kozlová
13. lhůtu a místo pro podání nabídek:

26.2.2010 do 10:00 hodin v podatelně
Magistrátu města Havířova, Svornosti 2,
736 01 Havířov

termín a místo pro otevírání obálek:

pondělí 1.3.2010 ve 14:00 hodin
v budově Magistrátu města Havířova,
Svornosti 2, 736 01 Havířov

zadávací lhůtu

04/2010

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek v rozsahu § 71
a násl. z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a komise pro posouzení
kvalifikace uchazečů
2. jako osobu jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj
________________________________________________________________________________
4508/69/10 - Stavba 4001 „Chodníky Hlavní třída Havířov - IV. ETAPA “
- zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce stavba
č. 4001 „Chodníky Hlavní třída Havířov - IV. ETAPA“ na základě využití opčního
práva
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ano (měsíční fakturace)
ne
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3. druh zadávacího řízení:

jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7
písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

4. odeslání Výzvy k jednání zájemci:

VOKD, a.s., IČ: 47675853

5. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 03/2010
ukončení: 08/2010

6. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

7. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 písm. a) Výpis z OR, písm. b)
ŽL, písm. d) Osvědčení o autorizaci
v oboru dopravních staveb

8. zadávací lhůta:

50 dnů

9. jmenování členů a náhradníků Jednací komise:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing Eduard Heczko
Miroslav Kronenberg
3. Ing. Radoslav Basel
Jana Horáková
4. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
5. Maria Mitrusi Niklová (RPG) Zdeněk Vozník (RPG)
6. za IK : Libor Čtvrtka
Ing. Jiří Šebesta
pověřuje
1. podpisem výzvy k jednání, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku a
dodatečných informací k zadávacím podmínkám Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
2. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání jednací komise
ukládá
1. vyhotovit výzvu k prvnímu jednání a odeslat zájemci vč. zadávací dokumentace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 10.2.2010
3. svolat první jednání jednací komise

Z: vedoucí OPS
T: 2/2010
________________________________________________________________________________
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4509/69/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ a „Splašková kanalizace
Dolní a Prostřední Suchá“
- pověření společnosti RTS a.s. realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky___
Rada města Havířova
pověřuje
1. společnost RTS a.s. realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ a „Splašková kanalizace
Dolní a Prostřední Suchá“
2. společnost RTS a.s. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy s RTS a.s. na realizaci zadávacího řízení
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
uzavřít mandátní smlouvu se společností RTS a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 15.3.2010
________________________________________________________________________________
4510/69/10 - Dohoda o narovnání se společností RESTAV, spol. s.r.o.______________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o narovnání se společností RESTAV, spol. s r.o. zastoupenou
insolvenčním správcem JUDr. Zdeňkem Klimešem dle přílohy č.1
pověřuje
podpisem dohody o narovnání se společností RESTAV, spol. s r.o.náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj
ukládá
provést narovnání vzájemných závazků a pohledávek statutárního města Havířov a
společnosti RESTAV, spol. s r.o. v souladu s Dohodou o narovnání dle přílohy č.1
Z: vedoucí OIV
T: 10.2.2010
________________________________________________________________________________
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4511/69/10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(1489/VVSR/09) na projekt „Regenerace náměstí U Severky“_________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
č. 90194/2009 (1489/VVSR/09) - ve znění přílohy tohoto materiálu, kterým se ruší
a nahrazují následující části smlouvy:
- text v části I. čl. IV. „HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU“ odst. 2
Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: „Příjemce dotace se
zavazuje ukončit projekt nejpozději do 28.02.2010“;
- text v části I. čl. IV. „HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU“ odst. 5
Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: „Termín předkládání
monitorovacího hlášení s žádostí o platbu a závěrečné monitorovací zprávy
Monitorovací období č. 1
Datum podání Závěrečné monitorovací zpráva
Předpokládaná výše dotace na období (v Kč)

28.02.2010
23.009.505,42

- text v části II. čl. V. „ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE“ odst. 4
bod 4.2 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
„Koncové datum způsobilosti výdajů projektu: 28.02.2010.“
- v části II. čl. VI. „PLATEBNÍ PODMÍNKY“ Smlouvy se za odst. 4 „Proplácení
výdajů“ vkládá nový odst. 5, který zní takto:
„5. Vrácení platby nebo její části
Pokud v průběhu realizace projektu anebo po dobu jeho udržitelnosti podle
čl. V. odst. 6. Smlouvy bude zjištěno, že výdaj, příp. výdaje, které již byly
proplaceny poskytovatelem dotace, byly v době proplacení nezpůsobilé, je
příjemce dotace povinen platby vztahující se k těmto nezpůsobilým výdajům
vrátit poskytovateli dotace na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve
lhůtě stanovené poskytovatelem dotace, pokud tak příjemce dotace již sám
neučinil.“;
dosavadní odst. „5“ se nově označuje jako odst. „6“.
pověřuje
primátora statutárního města Havířova pana Františka Chobota k podpisu Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady č. 90194/2009
(1489/VVSR/09)
ukládá
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předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady
Z: vedoucí OVVSR
T: 28.2.2010
________________________________________________________________________________
4512/69/10 - Návrh smlouvy o předání a ochraně datových sad___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o předání a ochraně datových sad s Moravskoslezským krajem
IČ: 708 90 692 dle přílohy
T: 28.2.2010
________________________________________________________________________________
4513/69/10 - Písemnosti adresované RMH – p. Pavel Pěgřim_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
písemnost KP/4168/2010 ze dne 14.1.2010 pana Pavla Pěgřima,
bytem …………………………………
schvaluje
návrh odpověď uvedené v příloze č.2
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 5.2.2010
________________________________________________________________________________
4514/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.46 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 46 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.2.2010
________________________________________________________________________________
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4515/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+3
na ulici Bezručova 1542/11 v Havířově-Podlesí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+3
na ulici Bezručova 1542/11 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.2.2010
________________________________________________________________________________
4516/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Ostrovského 949/24 v Havířově-Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Ostrovského 949/24 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.2.2010
________________________________________________________________________________
4517/69/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+3
na ulici Česká 1200/3 v Havířově-Městě___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+3
na ulici Česká 1200/3 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.2.2010
________________________________________________________________________________
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4518/69/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1 + 2 v domě
na ulici Lipová 728/7 v Havířově-Městě____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+2 v domě
na ulici Lipová 728/7 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této bytové jednotky je
stanoveno ve výši 2.796,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.2.2010
________________________________________________________________________________
4519/69/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytu___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.1.2010 do 1.2.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.1.2010
do 1.2.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.1.2010
do 1.2.2010 dle přílohy č.5
4. informace o dočasných nájemních smlouvách na ul.Střední 504/3 dle přílohy č. 6
________________________________________________________________________________
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4520/69/10 - Prodej bytu č.2 na ul. Sukova 821/4, Havířov-Město_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.2 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000
na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha
o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
manželům Milanovi a Iloně Bačovým za kupní cenu 289.208,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4521/69/10 - Prodej bytu č. 10 na ul. Sukova 821/4, Havířov-Město________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.10 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000
na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře
176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
manželům Antonínovi a Magdě Zajícovým za kupní cenu 289.208,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4522/69/10 - Poměrový regulativ pro přidělování bytů v obecním zájmu ve prospěch
veřejnoprávních organizací v r. 2010______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
21 bytových jednotek, které budou vyčleněny v
"Poměrovém regulativu pro přidělování bytů v obecním zájmu ve prospěch
veřejnoprávních organizací v r. 2010" dle „Zásad statutárního města Havířova pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům“ následovně:
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I. MMH + příspěvkové organizace ............................................ 6 b.j.
II. Školství ................................................................................
5 b.j.
2 b.j.
III. Zdravotnictví .......................................................................
IV. Policie ČR ............................................................................
3 b.j.
V. Státní instituce (soud, hasiči, finanční úřad, úřad práce...) ..
1 b.j.
VI. Nestátní organizace (MRA, HTS, TSH, Zámek) ................
4 b.j.
____________________________________________________________
CELKEM
21 b.j.
________________________________________________________________________________
4523/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Vodáková______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+3 nebo 1+2 se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Ivaně Vodákové, bytem ………………………………… s tím, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4524/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Pavla Ligocká________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 0+1 nebo 1+1 se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Pavle Ligocké, bytem …………………………………
________________________________________________________________________________
4525/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Simona Konečná______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+1 nebo 1+2 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Simoně Konečné, bytem …………………………………
________________________________________________________________________________
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4526/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Martina Babosová_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Martině Babosové, bytem …………………………………
________________________________________________________________________________
4527/69/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivan Zelenka_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 0+1 nebo 1+1 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Ivanu Zelenkovi, bytem ………………………………… s tím, že nájemní
smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4528/69/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5,
k.ú. Prostřední Suchá__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemků v katastrálním území Prostřední Suchá, a to pozemky
parc.č. 2156/1 o výměře 13 m2, parc.č. 2156/2 o výměře 11 m2, parc.č. 2156/3
o výměře 19 m2 , zastavěných budovou dětského domova a pozemku parc.č. 2157/5
o výměře 1 868 m2 včetně zpevněné plochy komunikace
Moravskoslezskému kraji, Ostrava, Moravská Ostrava 28. října 2771/117,
IČ: 70890692 za cenu smluvní 1 139 463,- Kč a úhradu poplatků spojených
s vkladem do katastru nemovitostí
________________________________________________________________________________
4529/69/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
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záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/321, v k.ú. Šumbark, nově dle
geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/687, o výměře 5 m2,
za účelem vybudování zádveří obytného domu na ul. Mládí 12 v Havířově-Šumbarku,
Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá,
IČ: 004 15 227,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4530/69/10 - Prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu
označeného jako parc.č. 6/7, k.ú. Bludovice, ostatní plocha, o výměře 32 m2, panu
Ing. Karlu Červenému, bytem …………………………………
za účelem vybudování parkovacích míst k stomatologickému středisku, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 39.040,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku
ve výši 3.500,-Kč, tj. celkem 42.540,-Kč
________________________________________________________________________________
4531/69/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá“______
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby:
„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá“
výpůjčku části pozemku parc. č. 1697/2 a parc. č. 1697/4 k.ú. Prostřední Suchá
v celkovém rozsahu cca 330 m2,
ve vlastnictví půjčitele: K.T. – Permon s.r.o, se sídlem Karviná-Hranice,
ul. Bratrů Veverkových 2977/3, IČ: 267 94 691
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání kolaudačního souhlasu
ke stavbě.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
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v rámci stavby:
„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá“
výkup trvale zastavěné části pozemku parc. č. 1697/2 k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu
cca 130 m2, dle zaměření dokončené stavby
prodávající: K.T. – Permon s.r.o, se sídlem Karviná-Hranice,
ul. Bratrů Veverkových 2977/3, IČ: 267 94 691
kupní cena: dohodou 200,-Kč/m2
________________________________________________________________________________
4532/69/10 - Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Dolní Datyně a k.ú. Šenov u Ostravy,
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“_________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
1.
pronájem a zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 826, k.ú. Dolní Datyně,
o výměře 245 m2, ve vlastnictví Obce Horní Bludovice, LV č.10001
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do doby trvalého užívání
nájemné : ve výši 25,-Kč/rok dle Cenového věstníku MF ČR,
tj. 245 m2 x 25,-Kč = 6.125,-Kč
věcné břemeno: ve výši 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma, + 500,-Kč/1 ks
šachtice
tj. 245 m2 x 125,-Kč = 30.625,-Kč
2.
pronájem a zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 107/4, k.ú. Dolní Datyně,
o výměře 30 m2, ve spoluvlastnictví manželů Josefa Gáby a Miluše Gábové, oba
bytem …………………………………, LV č. 313
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do doby trvalého užívání
nájemné : ve výši 25,-Kč/rok dle Cenového věstníku MF ČR,
tj. 30 m2 x 25,-Kč = 750,-Kč
věcné břemeno: ve výši 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma, + 500,-Kč/1ks
šachtice
tj. 245 m2 x 125,-Kč = 3.750,-Kč
3.
pronájem a zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4352, k.ú. Šenov u Ostravy,
o výměře 158 m2, ve vlastnictví společnosti SOLCA s.r.o., 28 října 2556/124,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, LV č. 2710
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do doby trvalého užívání
nájemné : ve výši 25,-Kč/rok dle Cenového věstníku MF ČR,
tj. 158 m2 x 25,-Kč = 3.950,-Kč
věcné břemeno: ve výši 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma, + 500,-Kč/1ks
šachtice
tj. 158 m2 x 125,-Kč = 19.750,-Kč
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o nájmu a smlouvě o smlouvě budoucí a konečné o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4533/69/10 - Navýšení nájemného za užívání části pozemku parc. č. 384/1, k.ú. Šumbark_____
Rada města Havířova
schvaluje
navýšení nájemného za užívání části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 384/1
v rozsahu 11 m2, pro umístění čekárny MHD,
pronajímatel: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ: 136 44 289
výše nájemného: Dle Cenového výměru MF ČR č. 01/2010 ve výši 25,- Kč/m2/rok,
tj. při výměře 11 m2 celkem 275,-Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 784/OSRM/05, ze dne 5. 9. 2005.
Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4534/69/10 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/2, k.ú. Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 1/2, k.ú. Šumbark o výměře 11 m2
s paní Ludmilou Židkovou, bytem …………………………………, na kterém byl
umístěn prodejní stánek rychlého občerstvení dohodou k 31.12.2009
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem
dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2010
________________________________________________________________________________
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4535/69/10 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby:
„Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, IV. etapa“___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby: „Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, IV. etapa“.
zřízení věcného břemene
na části pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 1531/3 v rozsahu cca 10 m2,
v majetku města,
pro oprávněného: Bytové družstvo Centrum Havířov, Dlouhá třída 467/13,
Havířov-Město, IČ: 476 77 228,
vlastníka vodovodní přípojky k domu čp. 439/71 a čp. 438/73
hodnota věcného břemene 125,-Kč/m2 + DPH, minimálně však 5000,-Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 30.5.2010
________________________________________________________________________________
4536/69/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 298/1, k.ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 298/1,
k.ú. Bludovice,
za účelem umístění odvodnění pro obytný dům na ul. Nad Terasou 14, 16, 18 ,
ve prospěch Stavebního bytového družstva Havířov, sídlo : Havířov-Prostřední Suchá,
Hornosušská 2/1041, IČ : 004 15 227,
za jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000-Kč + DPH, tj. 5000,- Kč + 1.000,- Kč
= 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2010
________________________________________________________________________________
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4537/69/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí___
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 211,48 m2 ve 2. nadzemním
podlaží objektu ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí,
MUDr. Dianě Vyorálkové, IČ: 71231471,
a MUDr. Milanu Komárovi, IČ: 48426130, k provozování ordinace pro kožní choroby
________________________________________________________________________________
4538/69/10 - Pronájem nebytových prostor v Radnici___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kanceláře o výměře 12,49 m2 ve 3.
nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, spol.
POLAR televize Ostrava, s. r. o., IČ: 25859838, jako kancelář, za podmínek:
- nájemné 1.000,- Kč/m2/rok bez DPH
- hrazení nájemného a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4539/69/10 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 7 m2 v suterénu obytného domu
ul. Moskevská 1073, Havířov-Město,
p. Josefu Kremarskému, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájmu nebytových prostor o výměře 9,60 m2 v suterénu obytného domu
ul. Česká 1201, Havířov-Město,
p. Vladimíru Sovadinovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
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4540/69/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 405 o výměře 59,40 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 25,40 m2 ve 4. nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
spol. DOZIT PLUS s. r. o., IČ: 27815170, jako kancelář firmy, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení nájmu
a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní smlouvy je
výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní náklady
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
4541/69/10 - Ukončení nájmů nebytových prostor dohodou______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného domu
ul. M. Pujmanové 1114/8, Havířov-Šumbark,
nájemcům p. Romanu Filákovi a p. Lubomíru Szturcovi, dohodou k 31. 3. 2010
2.
ukončení nájmu nebytových prostor – místnosti č. 401 o výměře 59,40 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 4. Nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemci p. Martinu Brzovi, IČ: 76283241, dohodou k 31. 1. 2010
________________________________________________________________________________
4542/69/10 - Výpovědi nájemních smluv______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 35 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark,
nájemci p. Radimu Pěgřímkovi, IČ: 68896492, z důvodu dluhu na nájemném
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2.
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 23,50 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Urxova 1, Havířov-Město,
nájemci p. Martinu Krečmerovi, IČ:73243540, z důvodu dluhu na nájemném
3.
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 109,55 m2 v přízemí
objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice,
nájemci Ing. Karlu Chodurovi, IČ: 15472574, z důvodu dluhu na nájemném
________________________________________________________________________________
4543/69/10 - Požadavky MUDr. Graňáka v souvislosti s podnájemním vztahem____________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

požadavky MUDr. Rostislava Graňáka
neschvaluje
poskytnutí finanční náhrady za technické zhodnocení nebytových prostor
na Národní tř. 12, Havířov-Město
trvá
na usnesení RMH ze dne 20. 5. 2009 č. 3404/51/09 ve věci schválení prodloužení
nájmu nebytových prostor na Národní tř. 12, Havířov-Město,
nájemci spol. Quercus s. r. o., a schválení podnájmu nebytových prostor
k provozování urologické ambulance
________________________________________________________________________________
4544/69/10 - Žádost o snížení nájemného - MUDr. Kusáková____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o celkové výměře 90,50 m2 v přízemí hlavní
části budovy zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Prostřední
Suchá, nájemkyni MUDr. Dagmar Kusákové, IČ: 47861240, o 50%
na dobu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, zálohy za služby bude hradit v plné výši
________________________________________________________________________________
4545/69/10 - Periodické hodnocení ředitelů základních škol v roce 2010____________________
Rada města Havířova
bere na vě domí
periodické hodnocení těchto ředitelů základních škol v roce 2010:
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1. Mgr. Igora Zaťka, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
2. Ing. Viery Horváthové, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace
3. Mgr. Radomily Vaníčkové, Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace
4. Mgr. Aleny Kubíčkové, Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná
________________________________________________________________________________
4546/69/10 - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy
Havířov-Šumbark Mládí________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Havířov-Šumbark
Mládí 23/1147
ukládá
- obeslat dle vyhlášky č. 54/2005 o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích § 2 odst. 3 dotčené subjekty o podání návrhů na jmenování členů
konkurzní komise
- zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení

Z: vedoucí OŠK
T: únor 2010
________________________________________________________________________________
4547/69/10 - Zahraniční pracovní cesta ředitelů základních škol__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ve dnech 2.3. - 7.3. 2010 zahraniční pracovní cestu do Itálie ředitelům:
1. Mgr. Elišce Tomíčkové, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, příspěvková organizace
2. Mgr. Miroslavu Hlavačkovi, Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537,
okres Karviná
________________________________________________________________________________
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4548/69/10 - Sportovec města Havířova roku 2009______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu termínu udělení ocenění Sportovec roku 2009 ze 4. března 2010
na 11. března 2010
2. udělení ocenění Sportovec roku 2009 osobám a organizacím uvedeným v příloze č.1
s doplněním dle připomínek členů RMH
ukládá
odboru školství a kultury
- informovat veřejnost o udělení ocenění
- oznámit rozhodnutí o udělení ocenění osobám a organizacím uvedeným v příloze č.1
- organizačně zajistit slavnostní předání ocenění Sportovec roku 2009
ve Společenském domě Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2010
________________________________________________________________________________
4549/69/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu
Moravskoslezského kraje_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních projektů
poskytovaných Moravskoslezským krajem v celkové výši 950.000,- Kč
příspěvkovou organizací města :
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2010
________________________________________________________________________________
4550/69/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace (dodatek č. 5 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov,
příspěvková organizace“, kterým se v Článku IV "Účel a předmět činnosti
organizace" do odst. 3. „Doplňková činnost“ vkládá nový bod 3.2. výroba, obchod
a služby.
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uložit
řediteli Domova seniorů Havířov, p.o. podat návrh na zápis změny údajů v obchodním
rejstříku a založit Dodatek č. 5 ke zřizovací listině do sbírky listin
pověřit
podpisem Dodatku č. 5 ke zřizovací listině p. Františka Chobota, primátora města,
a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
________________________________________________________________________________
4551/69/10 - Mimořádné přidělení bytu_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přidělením obecního bytu pro budoucího zaměstnance Sociálních služeb města
Havířova – fyzioterapeuta po dobu trvání jeho pracovního poměru u organizace
ukládá
předložit návrh na přidělení bytu po ukončení výběrového řízení na obsazení funkce
fyzioterapeuta
________________________________________________________________________________
4552/69/10 - Žádost občanského sdružení LUNGTA – vyvěšení tibetské vlajky______________
Rada města Havířova
schvaluje
vyvěšení tibetské vlajky před Magistrátem města Havířova dne 10. března 2010
________________________________________________________________________________
4553/69/10 - Změna v Občanské komisi č.5 pro část města Havířov-Šumbark_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci členky Občanské komise č.5 pro část města Havířov-Šumbark
paní Moniky Marťákové z důvodu změny bydliště
jmenuje
pana Rostislava Mičku do funkce člena Občanské komise č.5 Rady města Havířova
pro část města Havířov-Šumbark
s účinností od 4.2.2010
________________________________________________________________________________
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4554/69/10 - Činnost komise zdravotní za II. pololetí roku 2009__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zánik členství paní MUDr. Emílie Večeřové – předsedkyně Komise zdravotní RMH
z důvodu úmrtí
2. písemnou zprávu o činnosti Komise zdravotní Rady města Havířova
za II. pololetí roku 2009
jmenuje
do funkce předsedy Komise zdravotní RMH dosavadního člena komise
MUDr. Romana Dziedzinského
________________________________________________________________________________
4555/69/10 - Přistoupení statutárního města Karviná k „Systému včasné intervence“ Havířova
a Orlové______________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přistoupením statutárního města Karviná k projektu „Systém včasné intervence“,
který realizuje statutární město Havířov a město Orlová za podmínek:
a) úhrady poměrné části nákladů, které vznikly stávajícím realizátorům projektu
a souvisely s implementací Systému včasné intervence
b) úhrady poměrné částí nákladů související s provozem Systému včasné
intervence
ukládá
předložit Smlouvu o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro realizaci projektu
„Systém včasné intervence“ souvislosti s přistoupením statutárního města Karviná
k projektu Systém včasné intervence
Z: vedoucí OSV, ORG
T: 06/2010
pověřuje
primátora města podpisem souhlasu s přistoupením statutárního města Karviná
k projektu Systém včasné intervence, který realizuje statutární město Havířov
a město Orlová
________________________________________________________________________________
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4556/69/10 - Rozšíření programu 69.schůze RMH______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření schváleného programu 69.schůze Rady města Havířova o bod č.54
- Městská realitní agentura, s.r.o. - příprava zasedání jediného společníka
________________________________________________________________________________
4557/69/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - příprava zasedání jediného společníka________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podle
ust. § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
1. termín a místo zasedání jediného společníka při výkonu působnosti valné
hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. dne 28.4.2010 ve 13:00 hodin
v salonku v 1. patře v budově hotelu Zámek
2. návrh programu zasedání jediného společníka dne 28.4.2010
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů zasedání jediného společníka
ve výkonu působnosti valné hromady (2.ověřovatel zápisu, skrutátor).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2009.
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a odst. 9 ObchZ
za rok 2009.
4. Zpráva členů dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření
k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku po zdanění a k návrhu
odměn orgánům společnosti.
5. Výroční zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2009.
6. Návrh na rozdělení zisku a odměn orgánům společnosti.
7. Různé a závěr.
žádá
1. o vypracování a předání kompletních podkladů pro rozhodnutí jediného společníka
dne 28.4.2010 na odbor právních služeb MMH v listinné a elektronické podobě
T: 15.4.2010
Z: jednatelé společnosti
2. členy dozorčí rady a jednatele společností o účast na zasedání jediného společníka
dne 28.4.2010
ukládá
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zaslat výpis rozhodnutí jednatelům, předsedům dozorčí rady a ředitelům společností
T: 16.2.2010
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
4558/69/10 - Změna ve sportovní komisi RMH_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Vlastimila Drobčinského na funkci člena sportovní komise RMH
jmenuje
pana Mgr. Petra Chomu do funkce člena sportovní komise RMH
________________________________________________________________________________
4559/69/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.2.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/19 522/2010

V Havířově dne 18.2.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.2.2010
4560/70/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4561/70/10 - Schválení programu 70. schůze RMH, konané dne 18.2.2010
4562/70/10 - OŘ/7/OVVSR/09 – „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy,
HAVÍŘOV“ - rozhodnutí o námitkách uchazeče
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USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.2.2010
4560/70/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.2.2010
Ing. Eduarda HECZKA
________________________________________________________________________________
4561/70/10 - Schválení programu 70. schůze RMH, konané dne 18.2.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.2.2010 dle návrhu
________________________________________________________________________________
4562/70/10 - OŘ/7/OVVSR/09 – „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy,
HAVÍŘOV“ - rozhodnutí o námitkách uchazeče____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti vyloučení podnikatele Petra Vykruta, IČ: 47 16 50 06 z další
účasti v zadávacím řízení OŘ/7/OVVSR/09
nevyhovuje
námitkám podnikatele Petra Vykruta, IČ: 47 16 50 06, proti rozhodnutí zadavatele o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení OŘ/7/OVVSR/09, neboť v případě prokazování
kvalifikace podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím subdodavatelů, musí ze smluv se
subdodavateli jednoznačně vyplývat, v jakém konkrétním rozsahu subdodavatel
uchazeči poskytuje své plnění a tedy v jaká část jeho obratu je posuzována k prokázání
kvalifikace
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách uchazeče
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ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí o námitkách
Z: vedoucí OVVSR
T: 18.2.2010
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 71. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.2.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I.část

Č.jed.

KP/22 754/2010

V Havířově dne 24.2.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010
I.část
4563/71/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4564/71/10 - Schválení ověření zápisu
4565/71/10 - Schválení programu 71. schůze RMH, konané dne 24.2.2010
4566/71/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4567/71/10 - Obecně závazná vyhláška č.

/2010, k regulaci hlučných činností

4568/71/10 - Informativní zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem
4569/71/10 - VZ/ORG/1/10-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov
v květech 2010“
4570/71/10 - Příprava mezinárodní soutěže Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech 31. srpna
až 5. září 2011
4571/71/10 - „Informativní zpráva - Zhodnocení Městského televizního vysílání Havířov
k 1.2.2010“
4572/71/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10 a 11
Územního plánu obce Šenov
4573/71/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 9 Územního plánu
obce Karviná
4574/71/10 - „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Mládežnická 7,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1160/OIV/09
4575/71/10 - „Sanace bytového domu ul. Sukova 2 v Havířově-Městě“ - uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č.1337/OIV/09 – energeticky úsporná opatření v rámci
Programu Zelená úsporám
4576/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.4 o vel. 1+ 4
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě
4577/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 1+ 3
na ulici Česká 1204/11 v Havířově – Městě
4578/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě
4579/71/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1 + 2 v domě
na ulici Na Nábřeží 753/135 v Havířově – Městě
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4580/71/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10 o velikosti 1 + 3 v domě
na ulici Eduarda Urxe 284/3 v Havířově-Městě
4581/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+2
na ulici Na Nábřeží 714/105 v Havířově – Městě
4582/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.12 o vel. 1+ 2
na ulici Česká 1201/5 v Havířově – Městě
4583/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+ 1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
4584/71/10 - Pořadník na obecní byty o velikosti 0+1
4585/71/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytu
4586/71/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město
4587/71/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město
4588/71/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město
4589/71/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město
4590/71/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město
4591/71/10 - Rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 9 a 11 o vel. 1+5
na ul. Emy Destinnové 1165/14 v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky
o vel. 1+2
4592/71/10 - Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru
4593/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Pašková
4594/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Koudelová
4595/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Jaroslav Slezák a Jana Slezáková
4596/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Vrbová
4597/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Matylda Makulová
4598/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Lodlová
4599/71/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Klesnilová
4600/71/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Stanislava Šimíčková
4601/71/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Tomáš Melecký
4602/71/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Libor Panchártek
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4603/71/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice
4604/71/10 - Prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá
4605/71/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“
4606/71/10 - Výkup pozemku parc. č. 2662/2, k.ú. Prostřední Suchá
4607/71/10 - Záměr výpůjčky a záměr prodeje pozemku parc.č. 4601 k.ú. Havířov - město
4608/71/10 - Záměr pronájmu části pozemku za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidla Taxi formou elektronické aukce
4609/71/10 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice
4610/71/10 - Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice
4611/71/10 - Pronájem pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice
4612/71/10 - Pronájem pozemku parc.č. 93/3, k.ú. Prostřední Suchá
4613/71/10 - Svěření odboru správy majetku rozhodování v souladu s § 102, odst.2, písm. m)
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění – doplnění
4614/71/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
4615/71/10 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4616/71/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v Radnici
4617/71/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Generála
Svobody 41, Havířov – Šumbark
4618/71/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na náměstí Republiky 2, Havířov-Město
4619/71/10 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor
4620/71/10 - Pronájem nebytových prostor v objektu A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí
4621/71/10 - Pronájmy nebytových prostor ve zdravotních střediscích
4622/71/10 - Ukončení nájmu dohodou, pronájem nebytových prostor v DPS
ul. Mládežnická 12, Havířov-Podlesí
4623/71/10 - Žádost společnosti FORTUNA GAME a. s.
4624/71/10 - Žádost o prominutí nájemného
4625/71/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
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4626/71/10 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
4627/71/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k hospodaření
4628/71/10 - Bezúplatný převod neupotřebitelného majetku MŠ Petřvaldská
4629/71/10 - Informativní zpráva - výsledky inventarizací majetku města k 31.12. 2009
4630/71/10 - Žádost o snížení nájmu nebytových prostor restaurace Varieté v KD P. Bezruče
– nájemci panu Petru Římanovi
4631/71/10 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení
a bufetu v Kulturním domě Radost, formou veřejné soutěže
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USNESENÍ
ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010
I.část
4563/71/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010
pana Miroslava KRONENBERGA
________________________________________________________________________________
4564/71/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů ze 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.2.2010
a ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.2.2010
________________________________________________________________________________
4565/71/10 - Schválení programu 71. schůze RMH, konané dne 24.2.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010 upravený dle
připomínek členů rady města.
________________________________________________________________________________
4566/71/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1064/15/07 Kanalizační přípojka p. Pečinka, ul. Na Záguří 21a, Havířov-Bludovice
4441/67/10 Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad
Terasou“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
3522/51/09 Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Technologická centra a elektronické spisové služby v území“
3927/59/09 Rekonstrukce bytové jednotky č. 9 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1143/20
v Havířově-Šumbarku na dvě bytové jednotky
3946/59/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“
4177/62/09 Smluvní vztahy pro stavbu Protipovodňová hráz
- Areál volného času, Havířov-Město
4236/63/09 Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Implementace projektového řízení, vytvoření projektové kanceláře a
vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového řízení na Magistrátu
města Havířova a v městem zřizovaných a zakládaných organizacích“
4237/63/09 Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Systematizace strategického řízení a plánování“
4238/63/09 Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích“
4291/63/09 Návrh na využití objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město
4319/65/09 Pravidla o úhradě služeb spojených s bydlením, drobných oprav a běžné
údržby bytu
4382/65/09 VZ/ORG/18/2009-TO - rozhodnutí o zaslání výzvy jednomu zájemci
4443/67/10 Prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město
4445/67/10 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá
4446/67/10 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 35, 36, k.ú. Bludovice
4448/67/10 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 6/1, 11, 61, k.ú. Bludovice
4469/67/10 „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I.etapa“,
Havířov-Prostřední Suchá - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku
4473/67/10 Výsledek vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – zajištění ostrahy
objektu KD Radost Havířov
4508/69/10 Stavba 4001 „Chodníky Hlavní třída Havířov - IV. ETAPA“ - zahájení
jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku
4510/69/10 Dohoda o narovnání se společností RESTAV, spol. s.r.o.
4511/69/10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(1489/VVSR/09) na projekt „Regenerace náměstí U Severky“
4513/69/10 Písemnosti adresované RMH – p. Pavel Pěgřim
4514/69/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.46
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku
4515/69/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+3 a ulici Bezručova 1542/11 v Havířově-Podlesí
4516/69/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Ostrovského 949/24 v Havířově-Městě
4517/69/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Česká 1200/3 v Havířově-Městě
4518/69/10 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14
o velikosti 1 + 2 v domě na ulici Lipová 728/7 v Havířově-Městě
4533/69/10 Navýšení nájemného za užívání části pozemku parc.č. 384/1, k.ú. Šumbark
4534/69/10 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/2, k.ú. Šumbark
4546/69/10 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy
Havířov-Šumbark Mládí
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4549/69/10 Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
________________________________________________________________________________
4567/71/10 - Obecně závazná vyhláška č.

/2010, k regulaci hlučných činností______________

Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
vydání Obecně závazné vyhlášky č. .. /2010, k regulaci hlučných činností
________________________________________________________________________________
4568/71/10 - Informativní zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem___
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem podle
z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009
________________________________________________________________________________
4569/71/10 - VZ/ORG/1/10-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov
v květech 2010“________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
VZ zn. VZ/ORG/1/10-TO „Zajištění a provedení floristické části akce
Havířov v květech 2010“
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
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky Svazu květinářů a floristů České republiky
Z: vedoucí TO
T: 5.3.2010

pověřuje

poradu vedení rozhodnutím o zadání veřejné zakázky VZ/ORG/1/10-TO
________________________________________________________________________________
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4570/71/10 - Příprava mezinárodní soutěže Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech 31. srpna
až 5. září 2011_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. informaci o schválení pořádání 17. ročníku Mistrovství Evropy ve floristice
Europa Cup 2011 ve dnech 31. srpna až 5. září 2011 v Havířově
2. Rámcový harmonogram přípravy Europa Cup 2011 ke dni 9.2.2010 dle Přílohy č. 2
3. výsledky jednání o záštitě nad pořádáním Europa Cup 2011 a o sponzorských
darech
schválit
1. celkový rozpočet předpokládaných nákladů ve výši 9 132 000,- Kč na roky 2010
a 2011 a realizaci mezinárodní soutěže Europa Cup 2011
2. navýšení rozpočtu OJ 6 na rok 2010 o částku 554 000,- Kč (dle přílohy č. 4)
3. Smlouvu o spolupráci při pořádání 17. ročníku Mistrovství Evropy ve floristice
Europa Cup 2011 se Svazem květinářů a floristů ČR, IČ 44 93 63 46,
ve znění dle Přílohy č. 1
4. poskytnutí dotace 102 000, - Kč Svazu květinářů a floristů ČR, IČ 44 93 63 46,
na úhradu nákladů spojených s přípravou EC 2011
pověřit
primátora města p. Františka Chobota podpisem Smlouvy o spolupráci se SKF ČR
uložit
zahrnout navýšení rozpočtu OJ 6 na rok 2010 o částku 704 000,- Kč do úprav
rozpočtu II na rok 2010
________________________________________________________________________________
4571/71/10 - „Informativní zpráva - Zhodnocení Městského televizního vysílání Havířov
k 1.2.2010“__________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu - zhodnocení Městského televizního vysílání Havířov k 1.2.2010
________________________________________________________________________________
4572/71/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10 a 11
Územního plánu obce Šenov_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10 a 11 Územního
plánu obce Šenov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10 a 11 Územního plánu obce
Šenov
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu obce Šenov,
tj. Magistrátu města Ostravy, odboru útvar hlavního architekta
________________________________________________________________________________
4573/71/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 9 Územního plánu
obce Karviná_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 9 Územního plánu obce
Karviná
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 9 Územního plánu obce Karviná
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu Karviné, tj.
Magistrátu města Karviné, odboru územního plánování a stavebního řádu
________________________________________________________________________________
4574/71/10 - „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Mládežnická 7,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1160/OIV/09______
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 1160/OIV/09 o stavební
změny a dodatečné stavební práce za cenu 973 742,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.3
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. dle objednatele 1160/OIV/09
neprovedených stavebních prácí za cenu (- 846 409,- Kč ) bez DPH, dle
položek rozpočtu - Příloha č. 3
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3. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
1160/OIV/09 – související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1160/OIV/ 09
na provedení stavby „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul.
Mládežnická 7, Havířov-Podlesí“, v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení,
kterým se cena díla celkem v Čl. IV. navyšuje o částku 127 333, - bez DPH,
tj. 155.871,- Kč vč. DPH dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1160/OIV/09 ze dne 11.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1160/OIV/09
Z: ředitel MRA
T: 5.3.2010
________________________________________________________________________________
4575/71/10 - „Sanace bytového domu ul. Sukova 2 v Havířově-Městě“ - uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č.1337/OIV/09 – energeticky úsporná opatření v rámci
Programu Zelená úsporám______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.1337/OIV/ 09 o dodatečné stavební práce na
energeticky úsporná opatření v rámci Programu Zelená úsporám za cenu
952.901,- Kč bez DPH, tj.1.048.191,50 Kč vč. DPH
2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1337/OIV/ 09 na provedení stavby
„Sanace bytového domu na ul. Sukova 2 v Havířově-Městě", v rozsahu bodu 1
tohoto usnesení, kterým se cena díla celkem v Čl. VII odst.3 navyšuje o částku
952.901,- Kč bez DPH a upravuje se sazba DPH platná v období realizace
jednotlivých stavebních prací dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1337/OIV/ 09 ze dne 30.9.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1337/OIV/ 09
Z: ředitel MRA
T: do 5.3.2010
________________________________________________________________________________
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4576/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.4 o vel. 1+ 4
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.4 o vel. 1+ 4
na ulici J. Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4577/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 1+ 3
na ulici Česká 1204/11 v Havířově – Městě_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.7 o vel. 1+3
na ulici Česká 1204/11 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4578/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
12
Usnesení ze 71. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.2.2010

4579/71/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1 + 2 v domě
na ulici Na Nábřeží 753/135 v Havířově – Městě____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+2 v domě na
ulici Na Nábřeží 753/135 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této bytové jednotky
je stanoveno ve výši 2.429,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4580/71/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10 o velikosti 1 + 3 v domě
na ulici Eduarda Urxe 284/3 v Havířově-Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10 o velikosti 1+3 v domě na
ulici Eduarda Urxe 284/3 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této bytové
jednotky je stanoveno ve výši 3.728,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4581/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+2
na ulici Na Nábřeží 714/105 v Havířově – Městě____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel. 1+2
na ulici Na Nábřeží 714/105 v Havířově – Městě
pověřuje
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4582/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.12 o vel. 1+ 2
na ulici Česká 1201/5 v Havířově – Městě__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.12 o vel. 1+2
na ulici Česká 1201/5 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4583/71/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+ 1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4584/71/10 - Pořadník na obecní byty o velikosti 0+1____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí žadatelů o přidělení obecního bytu o velikosti 0+1, sestavené losem za účasti
notáře dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
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4585/71/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytu___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.1.2010 do 15.2.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.1.2010
do 15.2.2010 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
4586/71/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/8 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu
ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499
– zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
manželům Stanislavu a Ivetě Hovadíkovým za kupní cenu 289.208,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4587/71/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/6 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu
ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499
– zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
paní Marii Kaletové za kupní cenu 289.208,- Kč
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pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4588/71/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/8 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 780/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611
– zast. plocha o výměře 208 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
manželům Aloisi a Vlastě Havlasovým za kupní cenu 273.306,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4589/71/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/2 o velikosti 0+1 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 329/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611
– zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Ervínovi Vitáskovi za kupní cenu 121.294,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4590/71/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
prodej bytu č.697/3 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 797/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611
– zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Aleně Šponiarové za kupní cenu 279.278,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4591/71/10 - Rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 9 a 11 o vel. 1+5 na ul. Emy Destinnové
1165/14 v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rekonstrukci bytové jednotky č. 9 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Emy Destinnové 1165/14 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky
o vel. 1+2
2. rekonstrukci bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Emy
Destinnové 1165/14 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
T: 30.6.2010
Z: ředitel MRA,s.r.o.
________________________________________________________________________________
4592/71/10 - Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru_______________________
Rada města Havířova
pověřuje
primátora města Františka Chobota, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku Ing. Eduarda Heczka a náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing.
Zdeňka Osmanczyka k zastupování města Havířova v Koordinačním výboru pro
revitalizaci a budoucí využití Areálu Dukla
ukládá
1. oznámit jednatelce spol. Dukla Industrial Park, s.r.o. zástupce města
v Koordinačním výboru
Z: vedoucí OPS
T: 5.3.2010
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2. předložit RMH Statut Koordinačního výboru a Jednací řád Koordinačního výboru
Z: pověření zástupci města
T: 17.3.2010
________________________________________________________________________________
4593/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Pašková________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+1 nebo 1+2 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Lucii Paškové, bytem…………………….., s tím, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami statutárního města Havířova
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4594/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Koudelová_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 0+2 nebo 1+2 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Janě Koudelové, bytem……………………..
________________________________________________________________________________
4595/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Jaroslav Slezák a Jana Slezáková__
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
manž. Jaroslavu Slezákovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město a Janě Slezákové,
bytem……………………..
________________________________________________________________________________
4596/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Vrbová_________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Haně Vrbové, bytem……………………..
________________________________________________________________________________
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4597/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Matylda Makulová____________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel. 0+1 nebo 1+1 se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Matyldě Makulové, bytem……………………..
________________________________________________________________________________
4598/71/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Lodlová_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu o vel.1+1 nebo 1+2 se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město paní
Lence Lodlové, bytem……………………..
________________________________________________________________________________
4599/71/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Klesnilová__
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 1920/27/08 ze dne 23.4.2008
________________________________________________________________________________
4600/71/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Stanislava Šimíčková__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 16 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Jaselská 1195/2 v Havířově-Městě
paní Stanislavě Šimíčkové, bytem……………………..,
v rámci poměrového regulativu pro zdravotnictví na rok 20l0
________________________________________________________________________________
4601/71/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Tomáš Melecký______________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 8
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o vel. 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Klidná 791/4 v Havířově-Městě
s p. Tomášem Meleckým, bytem……………………..
________________________________________________________________________________
4602/71/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Libor Panchártek____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 2
o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. 1. máje 959/2 v Havířově-Městě s panem Liborem Panchártkem,
bytem…………………….., s tím, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena
v souladu se Zásadami statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4603/71/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m2
________________________________________________________________________________
4604/71/10 - Prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada o výměře 102 m2, panu
Vladimíru Kalouskovi, bytem…………………….., za účelem zahrady, za cenu ve
výši 33.940,-Kč + 2.000,-Kč za zpracování znaleckého posudku,
tj. celkem ve výši 35.940,-Kč
schvaluje
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1507/5, k.ú. Prostřední Suchá, s panem
Vladimírem Kalouskem, bytem A. Staška 3 v Havířov – Městě, dohodou ke dni
30.4. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
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dohody o ukončení nájmu pozemku s panem Vladimírem Kalouskem,
bytem……………………..
T: 30.4. 2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
4605/71/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o stažení tohoto bodu z programu 71. schůze RMH
________________________________________________________________________________
4606/71/10 - Výkup pozemku parc. č. 2662/2, k.ú. Prostřední Suchá_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc. č. 2662/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 153 m2
k.ú. Prostřední Suchá
ve vlastnictví: Petra Hlubka, bytem……………………..,
kupní cena: dohodou 150,-Kč/m2, tj. při výměře 153 m2, celkem 22.950,- Kč.
________________________________________________________________________________
4607/71/10 - Záměr výpůjčky a záměr prodeje pozemku parc.č. 4601 k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 679 m2 k.ú. Havířov- město, v majetku města, pro účely výstavby
přístupové komunikace k nemovitostem, na náklady vypůjčitele, za splnění
podmínek stanovených příslušným silničním správním úřadem a ve spolupráci
s odborem komunálních služeb MMH
vypůjčitel: Marián Woźnica, bytem……………………..,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby uvedení stavby do trvalého
užívání a jejího převzetí do správy odborem komunálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 679 m2 do vlastnictví
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panu Mariánu Woźnicovi, bytem……………………..,
pro účely vybudování přístupové komunikace k nemovitostem
________________________________________________________________________________
4608/71/10 - Záměr pronájmu části pozemku za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidla Taxi formou elektronické aukce_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice, o výměře 18 m2, na
místní komunikaci ul. Dlouhá třída, za účelem zřízení jednoho vyhrazeného
parkovacího místa s šikmým stáním, pro vozidlo Taxi formou elektronické aukce, za
podmínek stanovených Vyhláškou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
vyhlášky
Z: vedoucí OSM
T: 1.3.2010
________________________________________________________________________________
4609/71/10 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č.606/6, o výměře 165 m2, k.ú.Bludovice,
paní Libuši Přečkové, bytem……………………..,
za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 825,- Kč/rok
________________________________________________________________________________
4610/71/10 - Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 8904 m2,
k.ú. Bludovice, v majetku města,
pro účely provozování a prezentace leteckých modelů pro veřejnost
vypůjčiteli: Jaromíru Hermanovi bytem……………………..,
zástupci modelářů
________________________________________________________________________________
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4611/71/10 - Pronájem pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 1361 o výměře 195 m2, k.ú. Bludovice od vlastníka
ČR - Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106,
IČ: 42196451 výše nájemného.........25,- Kč/m2/rok, celkem 4 875,- Kč + DPH
doba pronájmu ...........od 1.1.2010 do 31.12.2013
včetně úhrady nájemného zpětně za období od 1.1.2007 do 31.12.2009 ve smluvní
výši 14 625,- Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4612/71/10 - Pronájem pozemku parc.č. 93/3, k.ú. Prostřední Suchá_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 93/3, zahrada o výměře 5 539 m2, k.ú.
Prostřední Suchá
od vlastníka společnosti Dukla Industrial Zone, a.s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97
za účelem využití - plocha pro volný výběh psů
doba pronájmu - od 1. 1.2010 do 31.12.2010
výše nájemného - 2,- Kč/m2/rok, tj. 11 078,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 869/OSM/09
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010
________________________________________________________________________________
4613/71/10 - Svěření odboru správy majetku rozhodování v souladu s § 102, odst.2, písm. m)
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění – doplnění_____________________
Rada města Havířova
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
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svěřuje
Odboru správy majetku rozhodování:
6. o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu od zahájení
realizace zateplení fasád obytných domů na dobu 15 let
pověřuje
vedoucí odboru správy majetku s účinností od 1.3.2010 podpisem smluv dle bodu 6)
________________________________________________________________________________
4614/71/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark, pro zajištění
práva chůze a jízdy ( vymezení věcného břemene pro osobní vozidla o hmotnosti do
3,5 t, dvoustopá vozidla) k rodinnému domu č.p. 535 umístěného na pozemku parc.č.
1494/28 , k.ú. Šumbark , ve prospěch obchodní firmy: WERTO, spol. s r.o., se
sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Janáčkova 10/1426, PSČ 702 00, IČ : 427
66 800, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000-Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč
= 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2010
________________________________________________________________________________
4615/71/10 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.__________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice, pro zřízení
stavby elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník Mgr. Jiří Nápravník a Bc. Miroslava Nápravníková, oba
bytem……………………..,),
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02,
IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč +
1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
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2.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2662/1, k.ú. Prostřední Suchá, pro zřízení
stavby elektropřípojky k rodinnému domu ( stavebník Roman Sasyn,
bytem……………………..,), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši
5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
3.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4705/4, k.ú. Havířov - město, pro zřízení
stavby elektropřípojky k rodinnému domu ( stavebník Robert Kožusznik a Hana
Kožuszniková, oba bytem……………………..,), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272 32 425, za jednorázovou
úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4. 2010
________________________________________________________________________________
4616/71/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v Radnici_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 133,12 m2 v 1. poschodí objektu
Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, spol. DIKEDO s. r. o., IČ: 28561970,
k provozování bufetu
________________________________________________________________________________
4617/71/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Generála
Svobody 41, Havířov – Šumbark_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 331,41 m2 v přízemí samostatné
části objektu zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov – Šumbark,
nájemci p. Hynku Témovi, IČ: 73880558, o výrobu a prodej rychlého občerstvení
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2.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 331,41 m2 v přízemí samostatné části
objektu zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov – Šumbark, spol. L a
G Sun s. r. o., IČ: 28593961, k provozování solárního studia, vířivky, relaxačních a
hydromasážních bazénů, sauny, modeláže nehtů, masáží a pedikúry, kadeřnictví a
kosmetiky, výrobě a prodeji rychlého občerstvení
________________________________________________________________________________
4618/71/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na náměstí Republiky 2, Havířov-Město___
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 320 m2 v 1. a 2.
nadzemním podlaží obytného domu na náměstí Republiky 2, Havířov-Město,
za podmínek:
1. část nebytových prostor o výměře 158,92 m2 je umístěna v domě ve vlastnictví
RPG
2. část nebytových prostor o výměře 161,08 m2 je umístěna v obytném domě ve
vlastnictví města
3. minimální nájemné je stanoveno na částku 2.000,- Kč/m2/rok
4. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
z důvodu vážného porušení nájemní smlouvy se sjednává jednoměsíční výpovědní
lhůta
5. na každou část nebytových prostor bude uzavřena samostatná nájemní smlouva
6. RPG požaduje před uzavřením nájemní smlouvy zaplatit kauci, která se rovná
trojnásobku nájemného
7. účel využití nebytových prostor není stanoven
________________________________________________________________________________
4619/71/10 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor kanceláře č. 401 o výměře 59,40 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 25 m2 ve 4. nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město, spol. CART, spol. s r. o.,
IČ: 47152249, jako sklad firmy
________________________________________________________________________________
4620/71/10 - Pronájem nebytových prostor v objektu A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí__________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 211,48 m2 ve 2. nadzemním podlaží
objektu ul. A. Jiráska 2, Havířov – Podlesí, MUDr. Dianě Vyorálkové, IČ: 71231471,
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a MUDr. Milanu Komárovi, IČ: 48426130, k provozování ordinace pro kožní
choroby, za podmínek:
- nájemné za prostory ordinace o výměře 154,78 m2 ve výši 1.063,- Kč/m2/rok
- nájemné za přístupovou terasu o výměře 30,82 m2 ve výši 287,- Kč/m2/rok
- nájemné za přístupovou chodbu o výměře 25,88 m2 ve výši 287,- Kč/m2/rok
- nájemné a zálohy za služby budou hrazeny čtvrtletně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4621/71/10 - Pronájmy nebytových prostor ve zdravotních střediscích_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 52,80 m2 v 1. poschodí hlavní části budovy
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov – Podlesí, Občanskému
sdružení ANGELIS, IČ: 26659379, jako chráněnou dílnu, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2.
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 26,52 m2 v suterénu hlavní budovy
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov – Podlesí, p. Stanislavu Večerkovi,
IČ: 13636324, k uskladnění zvukové techniky, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3.
pronájem nebytových prostor o výměře 8,90 m2 v suterénu hlavní budovy zdravotního
střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov – Podlesí, p. Pavlu Hanusovi, ke zřízení posilovny
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4622/71/10 - Ukončení nájmu dohodou, pronájem nebytových prostor v DPS
ul. Mládežnická 12, Havířov-Podlesí______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 19 m2 ve 2. nadzemním
podlaží Domu s pečovatelskou službou ul. Mládežnická 12, Havířov – Podlesí,
nájemci p. Martinu Šmídovi, IČ: 76471969, dohodou k 28. 2. 2010
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2.
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 19 m2 ve 2. nadzemním podlaží
Domu s pečovatelskou službou ul. Mládežnická 12, Havířov – Podlesí, příspěvkové
organizaci města Sociálním službám města Havířova, IČ: 60337583, za podmínek:
- účel: spisovna a archiv
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4623/71/10 - Žádost společnosti FORTUNA GAME a. s._________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci nebytových prostor o výměře 70,34 m2 na Hlavní tř. 440/69, Havířov –
Město, spol. FORTUNA GAME a. s., IČ: 43003575, změnu plateb nájemného:
- nájemné v roce 2010 za období od 1.6.2010 do 31.12.2010 bude uhrazeno do
31.5.2010
- nájemné za další kalendářní roky bude hrazeno do 31. 5. daného roku
neschvaluje
1.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 70,34 m2 na Hlavní tř. 440/69,
Havířov – Město, spol. FORTUNA RENT s. r. o., IČ: 27209342, k provozování
sázkové kanceláře a prodejny vstupenek a klubových reklamních předmětů
2.
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 70,34 m2 na Hlavní tř. 440/69,
Havířov – Město, nájemci spol. FORTUNA GAME a. s., IČ: 43003575
________________________________________________________________________________
4624/71/10 - Žádost o prominutí nájemného___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemkyni nebytových prostor o celkové výměře 126,47 m2 v suterénu zdravotního
střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
p. Libuši Giercuszkiewiczové, IČ: 74925563, prominutí nájemného
za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009 v celkové výši 36.969,- Kč bez DPH
z důvodu rekonstrukce ležatých a svislých rozvodů vody a odpadů a opakovaném
zatopení prostor
________________________________________________________________________________
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4625/71/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor v objektu Městské sportovní haly,
ul. Astronautů 2, Havířov-Město, JUDr. Milanu Gabrišovi, IČ: 66207860,
za podmínek:
- účel: advokátní kancelář
- výměra nebytových prostor: 14 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2010
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH
________________________________________________________________________________
4626/71/10 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 19 m2 v suterénu obytného domu na
ul. Chrpové 2a, Havířov - Šumbark, nájemkyni p. Monice Janiszewské,
IČ: 62309005, pro p. Žanetu Bernatíkovou, IČ: 75307774, k provozování kadeřnictví,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou na dobu od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010
________________________________________________________________________________
4627/71/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k hospodaření_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
předání venkovního hracího komplexu – SET BRNK v pořizovací ceně 68 000,- Kč
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,
příspěvková organizace, sídlo 736 01 Havířov-Šumbark, Moravská 404/14
IČ: 61 98 85 88,
k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
________________________________________________________________________________
4628/71/10 - Bezúplatný převod neupotřebitelného majetku MŠ Petřvaldská_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
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bezúplatný převod neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku
(psacího stolu se dvěma pojízdnými kontejnery)
v celkové pořizovací ceně 13 467,80 Kč
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,
sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32, IČ: 61 98 85 70 v souladu se
zněním § 27, odst. 5, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
________________________________________________________________________________
4629/71/10 - Informativní zpráva - výsledky inventarizací majetku města k 31.12.2009_______
Rada města Havířova
bere na

vědomí

výsledky inventarizace majetku statutárního města Havířova k 31.12.2009
________________________________________________________________________________
4630/71/10 - Žádost o snížení nájmu nebytových prostor restaurace Varieté v KD P. Bezruče
– nájemci panu Petru Římanovi__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájmu nebytových prostor - provoz restaurace - v objektu KD P.Bezruče
schválenému nájemci p.Petru Římanovi, (IČ 73201138) od 1.3.2010
dle důvodové zprávy takto :
- Prostor restaurace, baru a salonku o celkové výměře 169,1 m2 o 50 % současné výše
nájmu předmětných nebytových prostor.
ukládá
ředitelce MKS Havířov podepsat s nájemcem - p.Petrem Římanem dodatek
ke Smlouvě o nájmu se sníženou cenou nájmu za nebytové prostory
– provoz restaurace v KDPB
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 28.2. 2010
________________________________________________________________________________
4631/71/10 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení
a bufetu v Kulturním domě Radost, formou veřejné soutěže__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení a bufetu o celkové
výměře 530,80 m2 v objektu Kulturního domu Radost, Alšova 11, Havířov –
Město, za podmínek veřejné soutěže
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2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků :
člen : Ing. Eduard Heczko
náhradník :
JUDr. Bronislav Bujok
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Milan Vorel
Mgr. Yvona Dlábková

p. Karel Sachmerda
p. Miroslav Kronenberg
p. Radim Mudra
Mgr. Jiří Pasz
p. Miroslava Bukovská

pověřuje
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním vyhlášení veřejné soutěže
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 31.3. 2010
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
ze 71. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.2.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II.část

Č.jed.

KP/22 754/2010

V Havířově dne 24.2.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

32

Usnesení ze 71. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.2.2010

PŘEHLED USNESENÍ

ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010
II.část
4632/71/10 - Stavba č. 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa - Obytné
ulice E.Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
4633/71/10 - „Stavba č. 5065 – Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09
4634/71/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ – zahájení užšího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku
4635/71/10 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží,
1 a 2 etapa“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce
4636/71/10 - „Stavba č. 4001 – „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA“
- smlouvy o koordinaci investiční akce
4637/71/10 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času, příspěvkové
organizace
4638/71/10 - Návrh na využití objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město
4639/71/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- Ciepielová Marie
4640/71/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- Navrátilová Gabriela
4641/71/10 - Informace o převzetí Domova Havířov, příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje příspěvkovou organizací statutárního města Havířov –
Domov seniorů Havířov
4642/71/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem
4643/71/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací
4644/71/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov
4645/71/10 - Činnost komise školské za II. pololetí roku 2009
4646/71/10 - Oslavy Dne učitelů
4647/71/10 - HC Havířov Panthers, občanské sdružení – informativní zpráva o plnění Dohody
o poskytnutí dotace
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4648/71/10 - Zástupce školské rady do hodnotitelské komise pro periodické hodnocení
ředitele Mgr. Vladimíra Kosňovského
4649/71/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol
4650/71/10 - Pořízení monitorovacích jednotek GPS pro vozidla v majetku města Havířova
4651/71/10 - Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie
4652/71/10 - „Nákup výpočetní techniky“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
4653/71/10 - Veřejná služba
4654/71/10 - Stížnosti - přehled za r. 2009
4655/71/10 - ZPŘ/1/OIV/10 - „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky
I. etapa“ - výběr nejvhodnější nabídky
4656/71/10 - JŘBU/2/OIV/10 - „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA“ – rozhodnutí
o přidělení veřejné zakázky
4657/71/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ
ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010
II.část
4632/71/10 - Stavba č. 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa - Obytné
ulice E.Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa - Obytné ulice E.Destinnové
a H.Malířové včetně obratiště autobusů“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ano

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

500.000,-Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: 11/2010

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
termín dokončení
smluvní a sankční závazky a záruční podmínky
z toho:
výše pokuty za nedodržení
termínu dokončení stavebních prací
výše pokuty za nedodržení
termínu vyklizení staveniště
termín nástupu k odstranění vady v záruční době
termín odstranění vad a havárie v záruční době

35

Usnesení ze 71. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.2.2010

65 %
20 %
15 %

dílčí váha 50 %
dílčí váha 20 %
dílčí váha 15 %
dílčí váha 15 %

8. ostatní podmínky:

doba realizace 06 – 11/2010
záruční lhůta min. 60 měsíců na stavební
práce, 36 měsíců na výsadbu zeleně

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, projektová činnost ve
výstavbě, výkon zeměměřičských
činnost
c) Doklad o autorizaci v oboru dopravní
stavby pro osobu stavbyvedoucího

podle § 55 zákona
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
a) pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti dodavatele za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě
min. na 50 mil. Kč a se spoluúčastí
max. 200.000,-Kč
b) poslední zpracovaná rozvaha podle
zvláštních právních předpisů nebo
zpráva auditora, ze kterých vyplyne
kladný hospodářský výsledek
c) účetní závěrka a výkaz zisku a ztráty
za poslední 3 uzavřené účetní období,
ze kterých vyplyne, že výše obratu za
stavební práce činí min. 250 mil. Kč
v každém účetním období
12. technické kvalifikační předpoklady:
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podle § 56 zákona
a) seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let
s limitem min. 3 staveb s finančním
objemem min. 50 mil. Kč na každou
z nich – pokládka dlažby 7000 m²
b) přehled průměrného počtu
zaměstnanců dodavatele a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele za
poslední 3 roky s lim. min. 50 osob
v každém roce
c) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 14001 a OHSAS 18001
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13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Mgr. Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Miroslav Kronenberg
3. IK: Ing. Václav Čech
Bc. Marek Plawny
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Ing. Miroslav Honěk
Ing. Lumír Ondřejek
6. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
7. Mgr. Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
Ing. Veronika Vokounová
(EuroAssist, s.r.o.)
15. lhůtu a místo pro podání nabídek:

24.03. 2010 do 10.00 hodin
na adrese společnosti EuroAssist, s.r.o.

16. zadávací lhůtu do:

3 měsíců

pověřuje
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení na veřejnou
zakázku IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou 1. etapa Obytné ulice
E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ v rozsahu § 151 zákona
2. společnost EuroAssist, s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 1.3. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti EuroAssist, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 1.3. 2010
________________________________________________________________________________
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4633/71/10 - „Stavba č. 5065 – Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. změny celkové ceny díla vč. DPH z důvodu zvýšení sazby DPH
ze 129 115 229,00 Kč na 129 808 955,80 Kč.
2. změnu v názvu zhotovitele stavby ze „Sdružení ZŠ Žákovská – TCHAS-MORYS“
sestávající ze členů TCHAS, spol. s r.o. a MORYS s.r.o.
na „Sdružení ZŠ Žákovská – EIFFAGE –MORYS“ sestávající z členů Eiffage
Construction Česká republika, s.r.o. a MORYS s.r.o.
3. uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 na provedení stavby
„Stavba č.5065 – Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“, v rozsahu bodů 1 a 2 toho
usnesení.
pověřuje
1. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 ze dne 6.8.2009
ukládá
1. předložit k podpisu Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 ze dne 6.8.2009
Z: vedoucí OIV
T: 3/2010
________________________________________________________________________________
4634/71/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ – zahájení užšího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. oznámení zadávacího užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ano
ne

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení (5 zájemců na základě
kombinace objektivních kritérií )

4. výši požadované jistoty:

nepožadovat složení jistoty
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5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 07/2010
ukončení: 08/2010

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:

výše nabídkové ceny
sankční instrumenty

8. ostatní podmínky:

80%
20%

lhůta výstavby max. 55 kalendářních dnů
záruční doba na:
komunikace, chodníky a cyklostezku
- 3 roky
veřejné osvětlení, svislé dopravní značení,
světelně signalizační zařízení – 5 let
vegetační úpravy – 1 rok

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54, písm. a) Výpis z OR
písm. b) ŽL
písm. d) Osvědčení o autorizaci
v oboru dopravních staveb

11. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
- výkaz celkového obratu stavební činnost
v min. výši 250 mil. Kč ročně v každém
z posledních 3 účetní období
- pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na 40 mil. Kč
- ukazatele finanční analýzy dodavatele
a. Rentabilita vlastního kapitálu – nejméně 15%
b. Hodnota celkové zadluženosti – nejvýše 85%
c. Hodnota celkové likvidity – nejméně 1,1
12. technické kvalifikační předpoklady:

- minimálně 3 novostavby nebo
rekonstrukce dálnic nebo silnic I. a II.
třídy v zastavěném území s finančním
limitem nejméně ve výši 30 mil. Kč bez
DPH pro každou z nich
- certifikát ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001

13. jmenování členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Petr Vrbka, (RTS, a.s., ředitel divize)
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14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
JUDr. Bronislav Bujok
3. IK: Martin Taussig
IK: Ing. Václav Čech
4. Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
Miroslav Kronenberg
5. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
6. Ing. Petr Vrbka (RTS, a.s.)
Ing. Marek Slabý (RTS, a.s.)
15. zadávací lhůta:

90 dní od podání nabídek

ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti RTS, a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 03/2010
________________________________________________________________________________
4635/71/10 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice
Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
IPRM pro ROP „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží,
1 a 2 etapa“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:

1 etapa
2 etapa

6. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria:
výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
doba plnění 1 etapy
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zahájení:
ukončení:
zahájení:
ukončení:

06/2010
11/2010
09/2012
10/2012

ekonomická výhodnost nabídky
60 %
10 %

doba plnění 2 etapy
smluvní pokuta za nedodržení doby plnění 1 etapy
smluvní pokuta za nedodržení doby plnění 2 etapy
smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků
délka záruční doby
7. ostatní podmínky:

10 %
5%
5%
5%
5%

doba plnění 1 etapy max. 150 kalendářních dnů
doba plnění 2 etapy max. 60 kalendářních dnů
záruční lhůta min. 60 měsíců na stavební práce

8. základní kvalifikační předpoklady: podle § 53 zák. č. 137/2006Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady: podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
c) Doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby
10. ekonomické a finanční
kvalifikační předpoklady:

podle § 55 zákona:
a) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
dodavatele za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. na 20 000 000,- Kč
b) údaj o obratu dosaženém dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky za
poslední 2 účetní období s limitem min.
40 mil. Kč v součtu

11. technické kvalifikační předpoklady: podle § 56 zákona:
a) seznam stavebních prací obdobného
charakteru provedených dodavatelem za
posledních 5 let s limitem min. 3 staveb
(3 osvědčení) s finančním objemem
min. 20.000.000,-Kč bez DPH na každou
z nich
b) certifikát ČSN EN ISO 9001,
ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
12. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Blanka Dosedělová (GORDION, s.r.o.)
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
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2. Ing. Eduard Heczko
3. IK: Barbara Stýblová
4. Ing. Radoslav Basel
5. Bc. Alena Kleinbauerová
6. Blanka Dosedělová (GORDION, s.r.o.)
14. lhůtu a místo pro podání nabídek:

Miroslav Kronenberg
Karel Sachmerda
Bc. Miloš Klimeš
Mgr. Kateřina Kavková
Zdeněk Bažant (GORDION, s.r.o.)
24. 03. 2010
na adrese společnosti
GORDION, s.r.o., Železniční 4,
772 00 Olomouc

pověřuje
1. společnost GORDION, s.r.o. IČ 26147921, realizací zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na nábřeží, 1 a 2
etapa“ v rozsahu § 151 zákona
2. společnost GORDION, s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností GORDION, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností GORDION, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 1. 3. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti GORDION, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 1. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4636/71/10 - „Stavba č. 4001 – „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA“
- smlouvy o koordinaci investiční akce___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření smlouvy o koordinaci investiční akce „Chodníky Hlavní třída Havířov –
IV. ETAPA“ se společností RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, 701 97
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 277 69 127
42

Usnesení ze 71. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.2.2010

2. uzavření smlouvy o koordinaci investiční akce „Chodníky Hlavní třída Havířov –
IV. ETAPA“ se společností Bytové družstvo Centrum Havířov, se sídlem ul.
Dlouhá třída 467/13, 736 01 Havířov – Město, IČO: 476 77 228
ukládá
1. uzavřít smlouvu o koordinaci investiční akce „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV.
ETAPA“ se společností RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, 701 97
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 277 69 127
Z: vedoucí OIV
T: 03/2010
2. uzavřít smlouvu o koordinaci investiční akce „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV.
ETAPA“ se společností Bytové družstvo Centrum Havířov, se sídlem ul. Dlouhá
třída 467/13, 736 01 Havířov – Město, IČO: 476 77 228
Z: vedoucí OIV
T: 03/2010
________________________________________________________________________________
4637/71/10 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času, příspěvkové
organizace____________________________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
1. ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace rekondičně-ozdravných
pobytů dětí v Chorvatsku, letního integrovaného rekondičního pobytu dětí
s poruchami pohybového ústrojí a týdenních příměstských táborů dětí pro rok 2010
zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2010
- snížení výdajů odboru sociálních věcí o částku 770,00 tis. Kč,
- navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci ASTERIX – Středisko
volného času Havířov o částku 770,00 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: březen 2010
2. zabezpečit převod finančních prostředků získaných za spoluúčast zákonných
zástupců dětí účastnících se rekondičně – ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku a
týdenních příměstských táborů dětí pro rok 2010 z účtu příspěvkové organizace
ASTERIX – Střediska volného času Havířov na příjmový účet města Havířova
Z: ředitelka ASTERIX-u
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
4638/71/10 - Návrh na využití objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město____________
Rada města Havířova
schvaluje
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využití objektu ul. Horymírova č.p. 1511, Havířov-Město na pozemku parc. č. 2095,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 366 m2 a pozemku parc. č. 2096/3, ostatní
plocha, zeleň, o výměře 1868 m2, vše v k.ú. Havířov-Město, pro účely zřízení Centra
volnočasových aktivit
ukládá
1. Mětské realitní agentuře , s.r.o zpracovat projektovou dokumentaci na využití
objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město, jako Centra volnočasových
aktivit v rozsahu předložené studie
2. Mětstké realitní agentuře, s.r.o. předložit návrh způsobu reralizace a způsobu
financování rekonstrukce objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město,
jako Centra volnočasových aktivit
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.4.2010
________________________________________________________________________________
4639/71/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- Ciepielová Marie_____________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Marii Ciepielové.
________________________________________________________________________________
4640/71/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- Navrátilová Gabriela__________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Gabriele Navrátilové.
________________________________________________________________________________
4641/71/10 - Informace o převzetí Domova Havířov, příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje příspěvkovou organizací statutárního města Havířov –
Domov seniorů Havířov_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

informativní zpráva o převzetí Domova Havířov, p.o. Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací statutárního města Havířov – Domov seniorů Havířov
________________________________________________________________________________
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4642/71/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1. Městskou knihovnu Havířov (IČ 00 60 12 50)
v celkové výši 1.000,- Kč
od paní Marcely Kasalové, bytem……………………..
2. Městským kulturním střediskem Havířov (IČ 00 31 79 85)
v celkové výši 4.000,- Kč
od Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, Bořanovická 1779/14,
182 00 Praha 8 (IČ 26 20 59 71)
a v celkové výši 70.000,- Kč
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,
Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)
3. Mateřskou školu Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
(IČ 61 98 85 88)
v celkové výši 50.000,- Kč
od společnosti KIMEX CASINO, a.s., Mitrovická 37, Paskov (IČ 25 36 08 92)
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: únor 2010
________________________________________________________________________________
4643/71/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních projektů
poskytovaných Nadací OKD, Prokešovo náměstí 2020/6, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava (IČ 27 83 28 13) ve výši 448.000,- Kč a Regionálním výborem SKIP 10
Olomouckého a Moravskoslezského kraje, Ostravská 64, 737 01 Český Těšín
ve výši 4.000,- Kč příspěvkovou organizací města :
Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov – Podlesí (IČ 00 60 12 50)
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2010
________________________________________________________________________________
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4644/71/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádost o uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV,
IČ 68 32 11 39
schválit
uvolnění části dotace na rok 2010 schválené dne 22.6. 2009, č.usn. 910/17/ZM/09,
a to ve výši 1 000. tis. Kč z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2010 ze sportovní sféry Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39,
na zabezpečení krytí nákladů oddílu volejbalu a na účast v extralize mužů
a uzavření dodatku k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10
uzavřenou se Slavií HAVÍŘOV
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku k dohodě o poskytnutí
dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10
T: duben 2010
Z: vedoucí OŠK
________________________________________________________________________________
4645/71/10 - Činnost komise školské za II. pololetí roku 2009____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise školské Rady města Havířova za II. pololetí roku 2009
________________________________________________________________________________
4646/71/10 - Oslavy Dne učitelů_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení ocenění při oslavách Dne učitelů dne 25.3.2010 ve Společenském domě
Havířov pedagogickým pracovníkům za dlouholetou nadstandardní pedagogickou
činnost dle důvodové zprávy:
Mgr. Aleně Prymusové, ZŠ K. Světlé
Mgr. Jindřišce Šlosarčíkové, ZŠ Žákovská
Mgr. Marii Riegelové, ZŠ Gen. Svobody
PhDr. Romaně Kovářové, ZŠ Moravská
Mgr. Evženii Dužíkové, ZŠ M. Pujmanové
Věře Zotykové – Hovořákové, ZUŠ L. Janáčka
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Mgr. Kateřině Hrčkové, ZŠ M. Kudeříkové
Mgr. Jánu Valkovi, ZŠ 1. máje
Mgr. Rudolfu Šimkovi, Gymnázium Komenského
Mgr. Zdeňce Tesarčíkové, ZŠ Jarošova
Mgr. Šárce Tedesco, ZŠ Na Nábřeží
2. udělení ocenění žákům za příkladnou reprezetanci města Havířova
dle důvodové zprávy:
Jakubu Tomíčkovi, ZŠ 1. máje
Petře Rašmanové, ZŠ Žákovská
Zuzaně Čapandové, ZŠ M. Kudeříkové
Daniele Mlčúchové, ZŠ Jarošova
Veronice Vavruškové, ZŠ Jarošova
Jakubu Svobodovi, Gymnázium Komenského
Tomáši Charvátovi, Gymnázium Studentská
Matěji Dolíškovi, Gymnázium Studentská
- družstvu ZŠ K. Světlé ve složení: Dominika Václavíková, Petr Mana
- kolektivu ZUŠ L. Janáčka ve složení:
Tereza Jendrišáková, Lucie Švábová, Kateřina Nesvadbová
ukládá
odboru školství a kultury
1. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogickým pracovníkům, žákům a
studentům
2. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům,
žákům a studentům
3. organizačně zajistit slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům, žákům
a studentům
Z: vedoucí OŠK
T: 25. března 2010
________________________________________________________________________________
4647/71/10 - HC Havířov Panthers, občanské sdružení – informativní zpráva o plnění Dohody
o poskytnutí dotace____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o plnění Dohody o poskytnutí dotace č. 1340/OŠK/09
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4648/71/10 - Zástupce školské rady do hodnotitelské komise pro periodické hodnocení
ředitele Mgr. Vladimíra Kosňovského_____________________________________
Rada města Havířova
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ruší
nominaci Mgr. Milana Nogola, jako zástupce školské rady pro periodické hodnocení
ředitele Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
schvaluje
novou členku, paní Karlu Hakenovou, do hodnotitelské komise pro periodické
hodnocení ředitele Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace Mgr. Vladimíra Kosňovského
________________________________________________________________________________
4649/71/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol_______________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání zvýšení příspěvku na provoz základních škol k realizaci grantového
projektu OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
________________________________________________________________________________
4650/71/10 - Pořízení monitorovacích jednotek GPS pro vozidla v majetku města Havířova
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení off line monitorovacích jednotek GPS pro vozidla v majetku města Havířova,
tj. pro vozidla užívaná Magistrátem města Havířova, jednotkami sboru dobrovolných
hasičů a příspěvkovými organizacemi
pověřuje
poradu vedení Magistrátu města Havířova provedením výběru dodavatele
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zaslat organizačnímu odboru příslušné informace
o počtu a typu užívaných motorových vozidel a jejich způsobu užívání
Z: vedoucí ORG
T: 03/2010
________________________________________________________________________________
4651/71/10 - Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.563 /KT/98
s Havířovskou teplárenskou společností, a.s. pro odběrná místa za stanovené ceny pro
rok 2010 dle všeobecných obchodních a dodacích podmínek
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem dodatků ke smlouvě o dodávce tepelné
energie č.563 /KT/98 s Havířovskou teplárenskou společností, a.s. za stanovené ceny
pro daný rok, po projednání ceny tepelné energie Radou města Havířova
________________________________________________________________________________
4652/71/10 - „Nákup výpočetní techniky“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Nákup výpočetní techniky“
2. poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:
následné zakázky (opce)
čerpání dotace:

ne
ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zakázkového řízení těmto zájemcům:
1. firma:
ExaSoft Czech a.s., Havířov
IČ : 27855872
2. firma:
BRAIN computers s.r.o., Ostrava IČ : 25397265
ALFA COMPUTER a.s., Ostrava IČ : 25851748
3. firma:
4. firma:
AutoCont CZ a.s., Ostrava
IČ : 47676795
5. firma:
ENDAXI CZ s.r.o., Petřvald
IČ : 26809869
6. firma:
ABM MORAVA, s.r.o., Ostrava
IČ : 25067753
5. varianty nabídky :

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení:
ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:

- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) –
čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady:
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03/2010
12/2010

b) ŽL – doklad prokazující oprávnění
k podnikání vztahující se k předmětu
veřejné zakázky
10. ekonomické a finanční
kvalifikační předpoklady:

- podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - údaj
o celkovém obratu za poskytnutí
obdobných dodávek v min. výši 5 mil.
Kč ročně za poslední 3 účetní období –
čestným prohlášením

11. technické kvalifikační předpoklady:

- podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona –
seznam významných dodávek
realizovaných dodavatelem
posledních 3 letech, včetně min. 3
osvědčení objednatelů o řádném
plnění nejvýznamnějších z těchto
dodávek v hodnotě plnění ve výši min.
500000,-Kč bez DPH /1 dodávka

12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen:
náhradník:
1. Ing. Eduard Heczko
Ing. Ladislav Nedorost
2. Alice Hegyi
Bc. Dagmar Mertová
3. Vojtěch Kozák
Ing. Vladan Almáš
4. Ing. Jiřina Zvěřinská
Ing. Hana Navrátilová
5. Jiří Kubala
Zdeněk Šantrůček
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zák. č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
4. Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace
5. vedoucí organizačního odboru svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
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vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání nabídky
a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí ORG
T: březen 2010
________________________________________________________________________________
4653/71/10 - Veřejná služba________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
další zajištění výkonu veřejné služby statutárním městem Havířov
mění
v usnesení č. 4143/61/09 ze dne 14.10. 2009 v části rozhodla druhou odrážku, která
nově zní: „- od 1.4. 2010 do 30.11. 2010 o 40 zaměstnanců“
________________________________________________________________________________
4654/71/10 - Stížnosti - přehled za r. 2009_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o stížnostech podaných na Magistrát města Havířova v roce 2009
________________________________________________________________________________
4655/71/10 - ZPŘ/1/OIV/10 - „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky
I. etapa“ - výběr nejvhodnější nabídky____________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/1/OIV/10 - „Průjezd železničního mostu na
ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“ společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744,
která předložila nejvhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 4.669.353,80 Kč bez
DPH (5.603.224,56 Kč s 20% DPH), s lhůtou výstavby 98 kalendářních dnů a se
sankcí za nedodržení termínu výstavby 80.000,-Kč za každý den prodlení
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 45192286
3. místo: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628
4. místo: D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616
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pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 3.3.2010
Z: vedoucí OIV
T: březen 2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4656/71/10 - JŘBU/2/OIV/10 - „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA“ – rozhodnutí
o přidělení veřejné zakázky______________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. JŘBU/2/OIV/10 – „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA“
společnosti VOKD, a.s., IČ: 47675853,
- za cenu díla bez DPH 19.986.433,39 Kč (23.983.720,06 Kč s 20% DPH),
- s lhůtou vyklizení staveniště do 20 dnů po předání a převzetí díla,
- se zárukou na komunikace, chodníky, zpevněné plochy, městský mobiliář v trvání
60 měsíců,
- se zárukou na ostatní stavební práce v trvání 60 měsíců,
- se zárukou na veřejné osvětlení v trvání 60 měsíců,
- se smluvní pokutou za prodlení s termínem dokončení díla ve výši 40.000,-Kč za
den prodlení,
- se smluvní pokutou za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad
v záruční lhůtě ve výši 10.000,-Kč za den prodlení a vadu,
- se smluvní pokutou za nedodržení konečného termínu odstranění vad uvedených
v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10.000,-Kč za den prodlení a vadu,
- se smluvní pokutou za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 10.000,-Kč Kč za den
prodlení.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o přidělení veřejné zakázky a podpisem smlouvy o dílo s uchazečem
VOKD, a.s.
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ukládá
1. odeslat oznámení o přidělení veřejné zakázky

Z: vedoucí OPS
T: 26.2.2010

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: březen 2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do Informačního
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4657/71/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

K bodu č. 32 schváleného programu ve věci - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marek Lačik
nebylo přijato žádné navrhované usnesení
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USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I.část

Č.jed.

KP/34411/2010

V Havířově dne 19.3.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
I.část
4658/72/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4659/72/10 - Schválení ověření zápisu ze 71. Schůze
4660/72/10 - Schválení programu 72. schůze RMH, konané dne 17.3.2010
4661/72/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4662/72/10 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou dopravcem
ČSAD Havířov a.s. v r. 2009
4663/72/10 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2009
4664/72/10 - Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek v systému
městské hromadné dopravy Havířov (MHD) a obnovení provozu linky
MHD č. 408
4665/72/10 - Uspořádání celostátní konference na téma „Řešení energetických opatření
v rámci měst a obcí“
4666/72/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
4667/72/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
4668/72/10 - Žádost o nadační příspěvek Nadace OKD
4669/72/10 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2009) v rámci
IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“
4670/72/10 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2009
4671/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+3 v domě na ul. Česká 1200/3
v Havířově-Městě
4672/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+2 v domě na ulici Lipová 728/7
v Havířově-Městě
4673/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+3 v domě na ul. Ostrovského 949/24
v Havířově-Městě
4674/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 16 o velikosti 1+3 v domě na ul. Bezručova 1542/11
v Havířově-Podlesí
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4675/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+2 II Ktg. v domě na ulici
Hornická 681/67 v Havířově-Prostřední Suchá
4676/72/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.18 o vel. 1+3
na ulici M.Pujmanové 1121/22 v Havířově-Šumbarku
4677/72/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově – Městě
4678/72/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město
4679/72/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město
4680/72/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město
4681/72/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město
4682/72/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město
4683/72/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město
4684/72/10 - Rekonstrukce bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 na ul. Mládí 8/1099 v Havířově –
Šumbarku na dvě bytové jednotky o vel. 1+2
4685/72/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
4686/72/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Kukušanošová
4687/72/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Ing. Věra Adamčíková
4688/72/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Josefa Záhumenská
4689/72/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Miroslav Němec
4690/72/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Lucie Barcuchová
4691/72/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Silvie Poláková
4692/72/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Božena Krausová
4693/72/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Zuzana Švrčková
4694/72/10 - Poměrový regulativ pro přidělování bytů v obecním zájmu ve prospěch
veřejnoprávních organizací v r. 2010 - jmenovité přidělení bytů
4695/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark
4696/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice
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4697/72/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město
4698/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709,
parc.č. 2710, k.ú. Havířov-město
4699/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2453/4, k.ú. Šumbark
4700/72/10 - Záměr převodu pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice
4701/72/10 - Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark
4702/72/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a záměr směny
pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.
4703/72/10 - Prodej pozemku parc.č. 1358/10, k.ú. Bludovice
4704/72/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce č. 3068 Splašková kanalizace
města Havířov, městská část Dolní Suchá
4705/72/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení
4706/72/10 - Výkup pozemku parc. č. 176/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Na Pěšině
4707/72/10 - Výkup pozemku parc. č. 106/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní
4708/72/10 - Výkup pozemků parc.č. 298/1, 299 a 300/1 v k.ú. Dolní Datyně
4709/72/10 - Výkup pozemku parc. č. 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely realizace
stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“
4710/72/10 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9, 1642/10,
1642/11 v k.ú. Šumbark
4711/72/10 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2148, k.ú. Havířov-město
4712/72/10 - Pronájem pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice
4713/72/10 - Výpůjčka pozemku parc. č. 4601 k.ú. Havířov-město
4714/72/10 - Výpůjčka pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice
4715/72/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice
4716/72/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2105/741, k.ú. Šumbark
4717/72/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4718/72/10 - Pronájem nebytových prostor v Radnici
4719/72/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Generála
Svobody 41, Havířov-Šumbark
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4720/72/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
4721/72/10 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr pronájmu nebytových prostor – ateliér
4722/72/10 - Ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavření nájemní smlouvy
4723/72/10 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
4724/72/10 - Žádost o snížení nájemného
4725/72/10 - Žádost o snížení nájemného – Vodafone Czech Republic a. s.
4726/72/10 - Výpověď nájemní smlouvy
4727/72/10 - Žádost o zrušení výpovědi
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USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
I.část
4658/72/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
pana Vladislava FUKALU
________________________________________________________________________________
4659/72/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.2.2010
________________________________________________________________________________
4660/72/10 - Schválení programu 72. schůze RMH, konané dne 17.3.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
upravený dle připomínek členů rady města.
________________________________________________________________________________
4661/72/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1064/15/07 Kanalizační přípojka p. Pečinka, ul.Na Záguří 21a, Havířov-Bludovice
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
3947/59/09 Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci stavby:
„Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, II. Etapa“
4143/61/09 Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
4180/62/09 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
4449/67/10 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 23, 379/1, 381, 382/1, 392/1,
392/2, k.ú. Šumbark
4468/67/10 Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo č. E/1158/OMH/04,
E/1160/OMH/04 a dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo E/1157/OMH/04,
E/1159/OMH/04
4497/68/10 Projektová dokumentace – Snižování spotřeby energie v Kulturním domě
Leoše Janáčka v Havířově - výběr zhotovitele projektové dokumentace
4505/69/10 Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2010,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
4506/69/10 Dodatek č. 7 a Dodatek č. 8 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území
města Havířova v r. 2010
4512/69/10 Návrh smlouvy o předání a ochraně datových sad
4538/69/10 Pronájem nebytových prostor v Radnici
4548/69/10 Sportovec města Havířova roku 2009
4569/71/10 VZ/ORG/1/10-TO
„Zajištění a provedení floristické části akce Havířov v květech 2010“
4572/71/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10 a 11
Územního plánu obce Šenov
4573/71/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 9
Územního plánu obce Karviná
4574/71/10 „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Mládežnická 7,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1160/OIV/09
4575/71/10 „Sanace bytového domu ul. Sukova 2 v Havířově-Městě“ - uzavření
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1337/OIV/09 – energeticky úsporná
opatření v rámci Programu Zelená úsporám
4576/71/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.4
o vel. 1+ 4 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě
4577/71/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7
o vel. 1+ 3 na ulici Česká 1204/11 v Havířově – Městě
4578/71/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě
4579/71/10 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1 + 2
v domě na ulici Na Nábřeží 753/135 v Havířově – Městě
4580/71/10 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10
o velikosti 1 + 3 v domě na ulici Eduarda Urxe 284/3 v Havířově-Městě
4581/71/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 714/105 v Havířově – Městě
4582/71/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.12
o vel. 1+ 2 na ulici Česká 1201/5 v Havířově – Městě
4583/71/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2
o vel. 1+ 1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
4592/71/10 Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru
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4608/71/10 Záměr pronájmu části pozemku za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidla Taxi formou elektronické aukce
4630/71/10 Žádost o snížení nájmu nebytových prostor restaurace Varieté
v KD P. Bezruče – nájemci panu Petru Římanovi
4631/71/10 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení
a bufetu v Kulturním domě Radost, formou veřejné soutěže
4632/71/10 Stavba č. 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa Obytné ulice E.Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
4633/71/10 „Stavba č. 5065 – Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09
4634/71/10 „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
– zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
4635/71/10 Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice
Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
4642/71/10 Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem
4643/71/10 Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací
4646/71/10 Oslavy Dne učitelů
________________________________________________________________________________
4662/72/10 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou dopravcem
ČSAD Havířov a.s. v r. 2009_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov
v roce 2009
schvaluje
dle smlouvy zn. OKS/770/08 převedení přeplatku ve výši 7 459 289,- Kč z položky
účetní ztráty do položky přiměřeného zisku (na nákup autobusů)
________________________________________________________________________________
4663/72/10 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2009_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,
ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Veolia Transport Morava a.s.
________________________________________________________________________________
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4664/72/10 - Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek v systému
městské hromadné dopravy Havířov (MHD) a obnovení provozu linky
MHD č. 408___________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
stanovisko dopravce ČSAD Havířov a.s. k možnosti realizace změny tarifních
podmínek pro kategorii cestujících „důchodci“, v návaznosti na technické vybavení
autobusů MHD odbavovacím zařízením
odkládá
rozhodnutí o návrhu úpravy tarifních podmínek pro kategorii cestujících „důchodci“,
zrušením stanovené doby dopravní špičky v sobotu, neděli a svátky
schvaluje
text stanoviska k žádosti p. Milana Popoviče, bytem Havířov-Město,
ul. Pavlovova č. 584/4 ve věci úpravy tarifních podmínek v systému MHD Havířov
a obnovení provozu linky MHD č. 408
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
stanoviska k žádosti p. Milana Popoviče
ukládá
žádost p. Milana Popoviče předložit Radě města Havířova k rozhodnutí o návrhu
úpravy tarifních podmínek až po dokončení obnovy odbavovacího zařízení
v autobusech MHD
Z: vedoucí OKS
T: 7/2010
________________________________________________________________________________
4665/72/10 - Uspořádání celostátní konference na téma „Řešení energetických opatření
v rámci měst a obcí“___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr uspořádání celostátní konference na téma „Řešení energetických opatření
v rámci měst a obcí“
________________________________________________________________________________
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4666/72/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení
změny územního plánu města Havířov za podmínek úplné úhrady nákladů na její
zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 477/1 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 3 - na části pozemku parc.č. 1365, 1369/3, 1368 a pozemku parc.č. 1369/2
v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 1142/1, 1142/10, 1142/2, 1142/3, 1142/4,
1142/5, 1142/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9, 1144, 1142/11 a části pozemku parc.č. 1147/1
k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 5 - na části pozemku parc.č. 1147/1 a pozemku parc.č. 1141/2, 1141/1
v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 2185 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 7 a 8 - v zóně OC – obvodových center (lokalita Skleníky)
v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 9 - na části pozemku parc.č. 1414 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 10 – na pozemku parc.č. 2585 v k.ú. Prostřední Suchá
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
neschválit
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení
změny územního plánu města Havířov
v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2143, 2145/1, 2145/2, 2146/1, 2147, 2150
v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 11 – na pozemku parc.č. 2487/19 v k.ú. Dolní Suchá
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
________________________________________________________________________________
4667/72/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
________________________________________________________________________________
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4668/72/10 - Žádost o nadační příspěvek Nadace OKD__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD statutárnímu městu
Havířov, na zajištění kulturní akce „Havířov v květech“ v r. 2011
v rámci programu Pro radost
________________________________________________________________________________
4669/72/10 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2009) v rámci
IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM pro IOP
„Zóna Šumbark II Za Teslou“
________________________________________________________________________________
4670/72/10 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2009_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Roční zprávu za rok 2009 o postupu realizace IPRM pro ROP
„Přitažlivé město Havířov“
________________________________________________________________________________
4671/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+3 v domě na ul. Česká 1200/3
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Česká 1200/3
v Havířově – Městě, pí. Andrei Majtánové, bytem …………………………, a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
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2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4672/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+2 v domě na ulici Lipová 728/7
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 14 o velikosti 1 + 2 v domě na ulici Lipová 728/7
v Havířově – Městě, p. Miroslavu Jelínkovi, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4673/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+3 v domě na ul. Ostrovského 949/24
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Ostrovského 949/24
v Havířově-Městě, p. Jaroslavu Koláčkovi, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. složení kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4674/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 16 o velikosti 1+3 v domě na ul. Bezručova 1542/11
v Havířově-Podlesí_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 16 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Bezručova 1542/11 v
Havířově – Podlesí, pí. Janě Horsinkové, bytem …………………………, a to za
12

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
________________________________________________________________________________
4675/72/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+2 II Ktg. v domě na ulici
Hornická 681/67 v Havířově-Prostřední Suchá_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1 + 2, bývalá II. Ktg. v domě na ulici
Hornická 681/67 v Havířově – Prostřední Suché, pí. Nikole Gáborové, bytem
…………………………, a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve
vyhlášeném „Záměru“, tj. předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4676/72/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.18 o vel. 1+3
na ulici M.Pujmanové 1121/22 v Havířově-Šumbarku________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 18 o vel. 1+3
na ulici M.Pujmanové 1121/22 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.3.2010
________________________________________________________________________________
4677/72/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově – Městě
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.3.2010
________________________________________________________________________________
4678/72/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/5 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 780/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 –
zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Jindřichu Ryšánkovi za kupní cenu 273.306,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4679/72/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/6 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 808/10 000
na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha
o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
manželům Josefu a Marii Turčinovým za kupní cenu 283.078,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________

4680/72/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město____________________________
14

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/12 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 808/10 000
na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře
221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
manželům Petrovi a Anně Exnerovým za kupní cenu 283.078,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4681/72/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/3 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu
ve výši 1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
paní Zdence Slámové za kupní cenu 349.634,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4682/72/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/4 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu
ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Denise Petříšové za kupní cenu 289.208,- Kč
pověřit
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Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4683/72/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/7 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu
ve výši 1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Břetislavu Fabiánovi za kupní cenu 349.634,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4684/72/10 - Rekonstrukce bytových jednotek č. 11 a č. 12 na ul. Mládí 8/1099 v Havířově –
Šumbarku____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu velikosti bytové jednotky č. 12 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 8/1099 v Havířově-Šumbarku na velikost 1+4
2. rekonstrukci bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 8/1099
v Havířově-Šumbarku na dvě bytové jednotky o vel. 1+2 a 1+3
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 31.7.2010
________________________________________________________________________________
4685/72/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.2.2010 do 1.3.2010 dle schváleného
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pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.2.2010
do 1.3.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.2.2010
do 1.3.2010 dle přílohy č.5
4. informace o dočasných nájemních smlouvách na ul.Střední 504/3 dle přílohy č. 6
________________________________________________________________________________
4686/72/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Kukušanošová
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 2156/30/08 ze dne 11.6.2008
________________________________________________________________________________
4687/72/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Ing. Věra Adamčíková________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 19 o vel.1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Národní tř. 576/2 v Havířově-Městě
paní Ing. Věře Adamčíkové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
4688/72/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Josefa Záhumenská___________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul.
Radniční 633/13 v Havířově-Městě paní Josefě Záhumenské, bytem
…………………………, pod podmínkou, že
- společným nájemcem předmětného bytu bude i Jan Záhumenský
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- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena na dobu 3 měsíců
________________________________________________________________________________
4689/72/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Miroslav Němec____________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného velikostně většího obecního bytu, tzn. dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v přízemí nebo max. ve 2.poschodí obytného domu
v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí
panu Miroslavu Němcovi, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
4690/72/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Lucie Barcuchová__________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného velikostně většího obecního bytu, tzn. třípokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark
paní Lucii Barcuchové, bytem …………………………, pod podmínkou, že:
- byt č. 115 o vel. 0+2, jehož je jmenovaná k dnešnímu nájemkyní, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- společným nájemcem nově přiděleného bytu bude i p. Stanislav Kurjak
- nájemní smlouva k bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4691/72/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Silvie Poláková____________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 2795/41/08 ze dne 26.11.2008
schvaluje
přidělení jiného velikostně většího obecního bytu o vel. 1+5 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě HavířovŠumbark paní Silvii Polákové, bytem …………………………, pod podmínkou, že:
- byt č. 22 o vel. 1+2, jehož je jmenovaná k dnešnímu nájemkyní, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- společným nájemcem bytu bude i p. Jaroslav Lakatoš
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude se jmenovanými uzavřena
v souladu se Zásadami statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
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k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4692/72/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Božena Krausová____________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 2
o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Nákupní 422/8 v Havířově-Šumbarku
s paní Boženou Krausovou, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
4693/72/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Zuzana Švrčková_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 3
o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Nákupní 421/10 v Havířově-Šumbarku
s paní Zuzanou Švrčkovou, bytem …………………………, s tím, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
4694/72/10 - Poměrový regulativ pro přidělování bytů v obecním zájmu ve prospěch
veřejnoprávních organizací v r. 2010 - jmenovité přidělení bytů______________
Rada města Havířova
schvaluje
jmenovité přidělení 20 obecních bytů v rámci "Poměrového regulativu r. 2010“
žadatelům dle přílohy materiálu č. 1 za předpokladu splnění podmínky uvedené v této
příloze s tím, že nájemní smlouvy k bytům budou se všemi uchazeči zařazenými
v poměrovém regulativu r. 2010 uzavřeny v souladu se Zásadami statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s úpravami
dle připomínek RMH v části III. Zdravotnictví a části IV. „Státní instituce“
________________________________________________________________________________

4695/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark____________________
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Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1695 o výměře cca 1 100 m2, k.ú. Šumbark
paní Pavlíně Vránové, bytem …………………………,
za účelem vybudování rodinného domu
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4696/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1 100 m2, k.ú. Bludovice
panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem …………………………,
za účelem vybudování rodinného domu
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4697/72/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1 o výměře cca 800 m2 ,
k.ú. Havířov-město
panu Ing. Ivo Bartečkovi, bytem …………………………,
panu Bogdanu Rychlíkovi, bytem …………………………,
za účelem výstavby polyfunkčního domu s prodejnou zdravotnických potřeb,
lékárnou, ordinací a služebními byty
________________________________________________________________________________
4698/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709,
parc.č. 2710, k.ú. Havířov-město_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
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záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709 a parc.č. 2710
o celkové výměře cca do 200 m2, k.ú. Havířov-město
manželům Ivo Stolarikovi a Daně Stolarikové, bytem …………………………,
za účelem přístavby garáže pro soukromé účely
________________________________________________________________________________
4699/72/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2453/4, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2453/4, o výměře cca 100 m2, k.ú. Šumbark,
panu Ing. Aloisi Tóthovi, bytem …………………………, za účelem zahrady
________________________________________________________________________________
4700/72/10 - Záměr převodu pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2996/5, zastavěná plocha, nádvoří
o výměře 1218 m2, k.ú. Bludovice
spoluvlastníkům stavby haly vzpírání na tomto pozemku, kterými jsou
Sportovní klub vzpírání, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 14614260,
podíl ve výši 9/10 a Tělovýchovná jednota Baník Havířov, Havířov-Podlesí,
U Stadionu 1325/2b, IČ: 00533441, podíl ve výši 1/10
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2996/5, zastavěná plocha, nádvoří o výměře
1218 m2, k.ú. Bludovice
spoluvlastníkům stavby haly vzpírání na tomto pozemku, kterými jsou
Sportovní klub vzpírání, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 14614260,
podíl ve výši 9/10 a
Tělovýchovná jednota Baník Havířov, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b,
IČ: 00533441, podíl ve výši 1/10 , a to na dobu 10 let
________________________________________________________________________________

4701/72/10 - Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark___________
Rada města Havířova
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bere na vědomí
žádost předsedy sportovního oddílu VIKTORIA SK BOX, občanské sdružení,
IČ: 70237662, p. Rostislava Gattnara, o prodej pozemku parc. č. 335, ostatní plocha,
zeleň o výměře 4025 m2 a prodej budovy č.p. 1207 nebo o prodej pozemku
parc. č. 335, ostatní plocha, zeleň o výměře 4025 m2 a dlouhodobý pronájem budovy
č. p.1207 v k. ú. Šumbark
ukládá
odboru správy majetku jednat s občanským sdružením VIKTORIA SK BOX o
podmínkách převodu nemovitostí
Z: vedoucí OSM
T: 28.4. 2010
________________________________________________________________________________
4702/72/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a záměr směny
pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o možných variantách vstupu města Havířova do PPP projektů (partnerství
soukromého a veřejného projektu) v souvislosti s nabídkou výstavby hromadných
garáží, analýzu vlastnických vztahů v lokalitě ul. Dělnická, Havířov-Město, stanovisko
odboru územního rozvoje k navrženým variantám výstavby a stanoviska vlastníka
pozemků, dotčených tímto záměrem, k možnému vstupu do společného projektu PPP
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směny části pozemku parc.č. 331/1, ostatní plocha ost.komunikace,
o výměře cca 5.500 m2, k.ú. Havířov-město, včetně stavby parkoviště,
v majetku města
za pozemky parc.č. 2194/1, ostatní plocha ost.komunikace o výměře 5.321 m2,
parc.č. 2194/3, ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 77 m2 a parc.č. 2194/4,
ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 81 m2, celkem 5.479 m2
v k.ú. Havířov-město, včetně stavby komunikace a parkoviště, v majetku společnosti
Rhenus Development s.r.o.,IČ: 633 22 005, za podmínek, že :
- město Havířov zřídí pro spol. Rhenus Development s.r.o. ke směňovaným
pozemkům parc.č. 2194/1, 2194/3, 2194/4 v k.ú. Havířov-město předkupní právo
věcné, a to bezplatně na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy
- město Havířov využije tyto pozemky pouze pro záměr výstavby hromadných garáží,
případně ponechá ke stejném účelu – veřejné parkoviště a v případě porušení některé
z těchto podmínek zaplatí město spol. Rhenus Development s.r.o. sankci ve výši
10.mil. Kč, nebo výši odpovídající této částce v jiné měně
- spol. Rhenus Development s.r.o. zřídí pro město Havířov ke směňované části
pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov- město předkupní právo věcné, a to bezplatně
na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy
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- spol.Rhenus Development s.r.o po dobu 10-ti let od podpisu směnné smlouvy
pozemek nezatíží zástavním právem, bude na něm provozovat veřejné bezplatné
parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí městu Havířovu
sankci ve výši 10 mil. Kč, nebo výši odpovídající této částce v jiné měně
- spol.Rhenus Development s.r.o.doplatí městu Havířov rozdíl v hodnotách
směňovaných pozemků
________________________________________________________________________________
4703/72/10 - Prodej pozemku parc.č. 1358/10, k.ú. Bludovice_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku Ing. Karla Kotuly a Mgr. Aleny Kotulové, bytem …………………………,
na prodej části pozemku parc.č. 1358/5,
nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 1358/10, k.ú. Bludovice,
cena za 1 m2 pozemku 505,- Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1358/10 , k.ú. Bludovice o výměře 8 006 m2,
manželům Ing Karlu Kotulovi a Mgr. Aleně Kotulové, bytem
…………………………, za účelem výstavby rodinných domů za cenu 505,- Kč/m2,
celkem 4 043 030,- Kč
________________________________________________________________________________
4704/72/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce č. 3068 Splašková kanalizace
města Havířov, městská část Dolní Suchá__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby č. 3068 Splašková kanalizace města Havířov,
městská část Dolní Suchá
výpůjčku části pozemku parc.č. 2333/3 o výměře cca 80 m2 a zřízení věcného
břemene na části pozemku parc.č. 2333/3, k.ú. Dolní Suchá v rozsahu cca 50 m2
povinný: pan ing. Zdeněk Michálek, bytem …………………………,
oprávněný : město Havířov, vlastník umístěného veřejného osvětlení
doba výpůjčky: stavby, specifikované v odst.2 čl. II této smlouvy (smlouva o
výpůjčce), stavby, specifikované v odst.2 čl. II této smlouvy (smlouva o výpůjčce)
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
23

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. výkup pozemku parc.č. 2331/1 o výměře 58 m2, k.ú. Dolní Suchá
od vlastníka - paní Petry Ožanové, bytem …………………………,
za smluvní cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 17 400,- Kč
2. výkup pozemků parc.č. 2331/3 o výměře 23 m2 a pozemku parc.č. 2331/2
o výměře 11 m2, k.ú. Dolní Suchá
od vlastníka - pana Daniela Matušky, bytem …………………………,
za smluvní cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 10 200,- Kč
3. výkup pozemku parc.č. 2331/4 o výměře 17 m2, k.ú. Dolní Suchá
od vlastníka- pana ing. Karla Krygiela, bytem …………………………,
za smluvní cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 5 100,- Kč
4. výkup pozemku parc.č. 2331/5 o výměře 16 m2, k.ú. Dolní Suchá
od vlastníka - paní Dity Tvardkové, bytem …………………………,
za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/m2, celkem tedy za 4 800,- Kč
________________________________________________________________________________
4705/72/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
1.
část usnesení ZMH ze dne 28. 1. 2008, 375/8/ZM/08, bod 4B u), kterým byl pro účely
stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov-Žermanická
přehrada“schválen výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1040/2
o výměře cca 45 m2,
ve vlastnictví: Zemědělského podniku Razová, s.p., Revoluční 18, 792 01 Bruntál,
IČ: 136 42 090, za kupní cenu 300,-Kč/m2, tj za výměru cca 45 m2,
celkem 13.500,- Kč
2.
část usnesení ZMH ze dne 28. 1. 2008, 375/8/ZM/08, bod 4A r), kterým byl pro účely
stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov-Žermanická přehrada“
schválen výkup pozemku k.ú. Havířov - město, parc. č. 4347 o výměře 14336 m2,
ve vlastnictví: Ing. Libora Tomana, bytem …………………………,
za kupní cenu dle znaleckého posudku
schválit
pro účely stavby
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„1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
1.
výkup pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1040/2 o výměře 180 m2,
ve vlastnictví: Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci, se sídlem Třanovského
622/11, 163 04 Praha 17 – Řepy, IČ: 136 42 090
kupní cena: stanovena znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady města v době
uzavření smlouvy
2.
výkup pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 4347 o výměře 14336 m2,
ve vlastnictví: Ing. Libora Tomana, bytem …………………………,
kupní cena: dohodou, tj. část o výměře 673 m2, zastavěná cyklostezkou 300,-Kč/m2,
tj. 201.900,-Kč,
zbývající část, travní porost o výměře 13663 m2 za 60,-Kč/m2, tj. 819.780,-Kč.
s tím, že výkup bude realizován před zahájením stavby
________________________________________________________________________________
4706/72/10 - Výkup pozemku parc. č. 176/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Na Pěšině______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc. č. 176/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 411 m2
k.ú. Dolní Datyně,
vlastník: Anna Musialková, bytem …………………………,
kupní cena dohodou 30. 615,-Kč, je sjednána takto:
zpevněná část pozemku o výměře 150 m2 za 140,-Kč/m2, tj. 21.000,- Kč,
nezpevněná část pozemku o výměře 261 m2 za 36,84 Kč/m2, tj. 9.615,-Kč,
________________________________________________________________________________
4707/72/10 - Výkup pozemku parc. č. 106/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup části pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 106/1 trvalý travní porost o výměře
cca 252 m2, dle zaměření,
vlastník: Helena Kucharczyková, bytem …………………………,
kupní cena: dle patných cen. předpisů 300,-Kč/m2, tj. za cca 252 m2,
celkem cca 75.600,- Kč
________________________________________________________________________________
4708/72/10 - Výkup pozemků parc.č. 298/1, 299 a 300/1 v k.ú. Dolní Datyně________________
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Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
pro uložení hlavního kanalizačního řádu
zrušit
usnesení ZMH č. 984/18/ZM/09 bod 5) ze dne 14.9. 2009 ve věci výkupu pozemků
parc.č. 298/1, 299, 300/1 o celkové výměře 4395 m2, k.ú. Dolní Datyně,
ve spoluvlastnictví Jana Pawlicy a Anny Pawlicové, bytem …………………………
schválit
výkup pozemků parc.č. 298/1, lesní pozemek o výměře 2186 m2, parc.č. 299,
zahrada o výměře 1904 m2, parc.č. 300/1, lesní pozemek o výměře 305 m2
v k.ú. Dolní Datyně, ve spoluvlastnictví
pana Jana Pawlicy podíl 2/3, bytem …………………………,
pana Václava Pawlicy podíl 1/6, bytem …………………………,
pana Libora Pawlicy podíl 1/6, bytem …………………………,
za cenu smluvní ve výši 300.000,-Kč
________________________________________________________________________________
4709/72/10 - Výkup pozemku parc. č. 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely realizace
stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“
výkup pozemku parc. č. 2025/165 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 105 m2
ve společném jmění manž. Miroslava Prochovníka a Martiny Prochovníkové,
bytem …………………………,
kupní cena: dle patných cenových předpisů 438,27 Kč/m2, tj. za 105 m2
celkem 46.018,-Kč
________________________________________________________________________________

4710/72/10 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9, 1642/10,
1642/11 v k.ú. Šumbark_________________________________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9, 1642/10,
1642/11 v k.ú. Šumbark, o celkové výměře 64449 m2,
pro společnost GreenAgroProdukt Šenov, s.r.o., zast. jednatelem Ing. Milanem
Dornou, se sídlem Rolní 691, 739 34 Šenov,
za účelem využití orné půdy k zemědělské prvovýrobě, za podmínek:
- na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 1.10. kalendářního roku
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 12.890 ,- Kč/rok + DPH
________________________________________________________________________________
4711/72/10 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2148, k.ú. Havířov-město______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2148, o výměře cca 63 m2, k.ú. Havířov město, panu Ing. Zdeňku Gregorovi, bytem …………………………,
a panu Jindřichu Příborskému, bytem bytem …………………………,
za účelem vybudování venkovní terasy v 1. nadzemním podlaží k restauraci Stolárna
v Havířově – Městě
________________________________________________________________________________
4712/72/10 - Pronájem pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 606/6, o výměře 165 m2, k.ú. Bludovice,
paní Libuši Přečkové, bytem …………………………, za účelem zahrady,
za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.4. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 825,- Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.5. 2010
________________________________________________________________________________

4713/72/10 - Výpůjčka pozemku parc. č. 4601 k.ú. Havířov-město________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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výpůjčku pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 679 m2
k.ú. Havířov- město, v majetku města, pro účely výstavby přístupové komunikace
k nemovitostem, na náklady vypůjčitele, za splnění podmínek stanovených příslušným
silničním správním úřadem a odborem komunálních služeb MMH
vypůjčitel: Marián Woźnica, bytem …………………………,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby uvedení stavby do trvalého
užívání a jejího převzetí do správy odborem komunálních služeb, max. 3 roky
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
4714/72/10 - Výpůjčka pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 8904 m2,
k.ú. Bludovice, v majetku města, pro účely provozování a prezentace leteckých
modelů pro veřejnost
vypůjčiteli: Jaromíru Hermanovi, bytem …………………………,
zástupci modelářů
doba výpůjčky: 5 let, s možností prodloužení, za těchto podmínek
- provádění sečení drobnou mechanizací, nebo ručně, 2x ročně, 1.seč po 15. 7.
a 2.seč po 1. 9. kalendářního roku
- v lokalitě budou respektovány všechny náletové i vysázené dřeviny, bez možnosti
pokácení
- v případě nedodržení podmínek bude smlouva ukončena v jednoměsíční výpovědní
lhůtě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________

4715/72/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m2
________________________________________________________________________________
4716/72/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2105/741, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2105/741,
k.ú. Šumbark, za účelem umístění vodoměrné šachty v rámci stavby : „ Havířov –
Šumbark, ul. Moravská – vodoměrná šachta „ , ve prospěch Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., se sídlem: Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45,
IČ : 451 93 665, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000-Kč + DPH, tj. 5000,- Kč
+ 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010
________________________________________________________________________________
4717/72/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá, pro zřízení stavby
elektropřípojky k rodinnému domu ( stavebník David Kneis, bytem
…………………………), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu
ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
2.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2918, k.ú. Bludovice, pro zřízení stavby
elektropřípojky k rodinnému domu ( stavebník Lenka Szymurdová, bytem
…………………………), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu
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ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5. 2010
________________________________________________________________________________
4718/72/10 - Pronájem nebytových prostor v Radnici___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 133,12 m2 v 1. poschodí objektu
Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, nájemci spol. SEMAG spol. s r. o.,
IČ: 43962394, dohodou k 31. 3. 2010
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 133,12 m2 v 1. poschodí objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov – Město, spol. DIKEDO s. r. o., IČ: 28561970, k provozování
bufetu, za podmínek:
nájemné 899,- Kč/měsíčně + DPH
nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.4. 2010
________________________________________________________________________________
4719/72/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Generála
Svobody 41, Havířov-Šumbark___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 331,41 m2 v přízemí samostatné části objektu
zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov – Šumbark,
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spol. L a G Sun s. r. o., IČ: 28593961, k provozování solárního studia, vířivky,
relaxačních a hydromasážních bazénů, sauny, modeláže nehtů, masáží a pedikúry,
kadeřnictví a kosmetiky, výrobě a prodeji rychlého občerstvení, za podmínek:
- nájemné 797,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- stavební úpravy nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady, bez nároku
na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
2.
podnájem nebytových prostor o výměře 331,41 m2 v přízemí samostatné části objektu
zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov – Šumbark,
nájemci spol. L a G Sun s. r. o., IČ: 28593961, a to část nebytových prostor o výměře
62,72 m2 pro spol. LIVE STYLE GROUP s. r. o., IČ: 26860023, k výrobě a prodeji
rychlého občerstvení, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
4720/72/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 302 o výměře 59,40 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město, spol. CART, spol. s r. o.,
IČ: 47152249, jako sklad firmy, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení nájmu
a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní smlouvy je
výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní náklady
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
4721/72/10 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr pronájmu nebytových prostor – ateliér
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 45,40 m2 a terasy o výměře 48,20 m2
v střešní nástavbě obytného domu na ul. 1. máje 2, Havířov – Město,
nájemci p. Daliboru Kovárovi, IČ: 60954892, dohodou k 30. 4. 2010
2.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 45,40 m2 a terasy o výměře 48,20 m2
v střešní nástavbě obytného domu na ul. 1. máje 2, Havířov – Město,
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p. Milanu Kolářovi, IČ: 76627535, jako projekční kancelář
________________________________________________________________________________
4722/72/10 - Ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavření nájemní smlouvy____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení výpůjčky nebytových prostor o výměře 19,81 m2 ve 2. nadzemním podlaží
části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, vypůjčiteli ČR – České správě
sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava, IČ: 00006963, dohodou k 31. 3. 2010
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 19,81 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H
objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, ČR – České správě sociálního
zabezpečení – pracoviště Ostrava, jako kancelář posudkového lékaře, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2010
- platby nájmu a záloh za služby čtvrtletně
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4723/72/10 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 127,26 m2
ve 3. nadzemním podlaží hlavní budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,
Havířov – Podlesí,
nájemci MUDr. Rostislavu Graňákovi, IČ: 12109410, do 31. 12. 2025 s podmínkou:
„pokud nájemce bude řádně a včas plnit veškeré povinnosti vyplývající z této nájemní
smlouvy, může požádat nejméně 6 měsíců před ukončením nájemního vztahu o
prodloužení nájemní smlouvy o další 3 roky a pronajímatel je povinen této žádosti
vyhovět“
________________________________________________________________________________
4724/72/10 - Žádost o snížení nájemného______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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snížení nájemného nájemci nebytových prostor o celkové výměře 210,70 m2
v 1. poschodí objektu na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město,
p. Jiřímu Jahodovi, IČ: 42079373,
z původní sazby nájemného 1.536,- Kč
na nově stanovenou sazbu ve výši 1276,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4725/72/10 - Žádost o snížení nájemného – Vodafone Czech Republic a. s.__________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení úhrady za umístění telekomunikačního zařízení na nemovitostech v majetku
města provozovateli spol. Vodafone Czech Republic a. s., IČ: 25788001
________________________________________________________________________________
4726/72/10 - Výpověď nájemní smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 24 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Radniční 11, Havířov – Město,
nájemkyni p. Daně Bukovanské, z důvodu dluhu na nájemném
________________________________________________________________________________
4727/72/10 - Žádost o zrušení výpovědi_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 109,55 m2
v přízemí objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144, Havířov – Životice,
nájemci Ing. Karlu Chodurovi, IČ: 15472574, za podmínky, že nájemce složí na účet
pronajímatele zálohu na nájemné ve výši 20.000,- Kč,
po ukončení nájmu bude záloha nájemci vyúčtována
________________________________________________________________________________
……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II.část

Č.jed.

KP/34411/2010

V Havířově dne 19.3.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
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II.část
4728/72/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2009
4729/72/10 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2009
4730/72/10 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.
4731/72/10 - Správa aktiv pro město Havířov
4732/72/10 - Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov
4733/72/10 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok 2009
4734/72/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem
4735/72/10 - Informativní zpráva o přijatých finančních a věcných darech příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířov za rok 2009
4736/72/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
4737/72/10 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
4738/72/10 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2010
z rozpočtu odboru školství a kultury
4739/72/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury
4740/72/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol
4741/72/10 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Petřvaldská
4742/72/10 - Jmenování členů konkurzní komise na funkci ředitelky MŠ Mládí
4743/72/10 - Zahraniční pracovní cesta do Bratislavy
4744/72/10 - Informativní zpráva k plnění usnesení
4745/72/10 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009
4746/72/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům
4747/72/10 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí
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4748/72/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
pro r. 2010 odboru životního prostředí
4749/72/10 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců přírody
Nový Jičín
4750/72/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka Havířov“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
4751/72/10 - Změny v povodňové komisi
4752/72/10 - „Zámek Havířov-oprava střechy “ – výběr zhotovitele
4753/72/10 - „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II., 8.etapa u. Zvonková,
Střední“ – vyloučení uchazeče a výběr zhotovitele
4754/72/10 - „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II., 9.etapa B 20 –
vnitroblok, U 6 - Zvonková“ – vyloučení uchazeče a výběr zhotovitele
4755/72/10 - „VÚH – osvětlení ledové plochy“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku
4756/72/10 - Přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč a jejich připravenost k realizaci v roce
2010
4757/72/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace obytných domů“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
4758/72/10 - „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“ - zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení na služby
4759/72/10 - Stavba č. 7110 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
4760/72/10 - Stavba č. 9034 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
4761/72/10 - Stavba č. 7109 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
4762/72/10 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2009
4763/72/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
4764/72/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - příprava jednání jediného akcionáře
v působnosti valné hromady
4765/72/10 - Technické služby Havířov a.s. - příprava jednání jediného akcionáře
v působnosti valné hromady
4766/72/10 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - příprava jednání jediného společníka v působnosti valné
hromady
36

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

4767/72/10 - Nový statut Investiční komise RMH
4768/72/10 - Areál Dukla – statut Koordinačního výboru
4769/72/10 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích
4770/72/10 - Přehled investičních akcí a velkých oprav v roce 2009
4771/72/10 - Počet členů zastupitelstva
4772/72/10 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti AKTIV 95
Opava s.r.o.
4773/72/10 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – WIZE TRADING s.r.o.
4774/72/10 - Uzavření nové dohody o přátelství mezi městem Havířov a Harlow
ve Velké Británii
4775/72/10 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH
4776/72/10 - Návrh programu 22.zasedání Zastupitelstva města Havířova
4777/72/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova

USNESENÍ
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ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
II.část
4728/72/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2009___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2009
________________________________________________________________________________
4729/72/10 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2009
Rada města Havířova
schvaluje
1.
a) výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2009,
b) převod částky 50 000,00 Kč z fondu rezervního ZŠ a MŠ Selská do fondu
investičního této organizace,
c) převod částky 100 000,00 Kč z fondu rezervního MŠ U Topolů do fondu
investičního této organizace,
d) převod částky 769 989,15 Kč z fondu rezervního příspěvkové organizace Domov
seniorů Havířov do fondu investičního této organizace,
e) převod částky 400 000,00 Kč z fondu rezervního příspěvkové organizace SSRZ
do fondu investičního této organizace,
f) převod částky 2 000 000,00 Kč z fondu rezervního příspěvkové organizace SSmH
do fondu investičního této organizace.
2.
rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací na
základě návrhu v příloze č. 7 s úpravou ZŠ, MŠ Selská a ZŠ Školní za rok 2009 na
základě návrhů příspěvkových organizací.
ukládá
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2009 a ze schválených převodů
z fondů rezervních k posílení fondů investičních do účetních výkazů za období leden –
červen 2010.

doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2009.
________________________________________________________________________________
4730/72/10 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2010:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

1 721 851,75 tis. Kč
884 854,00 tis. Kč
25 056,27 tis. Kč
9 500,00 tis. Kč
802 441,48 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

2 302 159,73 tis. Kč
2 025 853,89 tis. Kč
760,00 tis. Kč
81 949,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
216 202,60 tis. Kč
258 290,00 tis. Kč
258 000,00 tis. Kč
703 762,72 tis. Kč
38 215,00 tis. Kč
65 447,00 tis. Kč
385 630,84 tis. Kč
16 996,73 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova

276 305,84 tis. Kč
800,00 tis. Kč
875,00 tis. Kč
770,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
1 080,00 tis. Kč
942,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
2 035,00 tis. Kč
720,00 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
920,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
39

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
SANTÉ
Ostatní dotace a dary

785,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč
835,00 tis. Kč
891,00 tis. Kč
630,00 tis. Kč
727,00 tis. Kč
638,00 tis. Kč
4 214,00 tis. Kč
2 840,00 tis. Kč
3 580,00 tis. Kč
4 085,00 tis. Kč
3 100,00 tis. Kč
2 440,00 tis. Kč
3 000,00 tis. Kč
2 880,00 tis. Kč
5 185,00 tis. Kč
3 885,00 tis. Kč
3 900,00 tis. Kč
5 806,00 tis. Kč
6 000,00 tis. Kč
1 375,00 tis. Kč
2 720,00 tis. Kč
1 525,00 tis. Kč
4 150,00 tis. Kč
2 555,00 tis. Kč
32 000,00 tis. Kč
16 210,00 tis. Kč
33 400,00 tis. Kč
32 000,00 tis. Kč
32 439,84 tis. Kč
12 400,00 tis. Kč
34 898,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+580 307,98 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+543 255,72 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-68 580,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+105 632,26 tis. Kč
________________________________________________________________________________
4731/72/10 - Správa aktiv pro město Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
správu aktiv pro město Havířov ve finančním objemu 60 000,0 až 90 000,0
tis. Kč formou uzavření mandátní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., centrála,
Divize Finanční trhy (správa aktiv pro institucionální klienty), Evropská 2690/17,
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Praha 6,
pověřit
1. Radu města Havířova stanovením investiční strategie, limitů a instrumentů
pro realizaci správy aktiv a následným uzavřením mandátní smlouvy
s uvedeným Oddělením České spořitelny, a.s.,
2. primátora města Havířova Františka Chobota podpisem mandátní smlouvy.
________________________________________________________________________________
4732/72/10 - Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov
pověřit
primátora města podepsáním Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální
začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov
Z: primátor města
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4733/72/10 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok 2009____
Rada města Havířova
bere na vědomí
čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města Havířova za rok 2009
ukládá
odboru sociálních věcí předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních
prostředků na protidrogovou prevenci města začátkem následujícího roku
Z: vedoucí OSV
T: březen 2011
________________________________________________________________________________

4734/72/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem_________________________________
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Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1.Základní školu Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 31) ve výši 66.500,- Kč od Nadace ČEZ, Seifertova 570/55,
130 00 Praha 3 (IČ 26 72 15 11)
2. Základní školu Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) ve výši:
- 2.000,- Kč od Mgr. Břetislava Baara, Václava Jiřikovského 143/36, Ostrava 30
(IČ 60 80 41 14),
- 1.000,- Kč od Gastronomia a.s., Hlavní třída 108/24, Český Těšín
(IČ 45 19 27 74),
- 2.000,- Kč od Malby ZDE-TOŠ, Kaštanova alej č. 1343, Šenov (IČ 12 09 08 24),
- 4.000,- Kč od Havířovské teplárenské společnosti, a.s., Konzumní 298/6a, Havířov
(IČ 61 97 47 06),
- 5.000,- Kč od Technických služeb Havířov a.s., Karvinská 66/1461, Havířov
(IČ 25 37 56 01)
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2010
________________________________________________________________________________
4735/72/10 - Informativní zpráva o přijatých finančních a věcných darech příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířov za rok 2009________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o přijatých finančních a věcných darech příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířov za rok 2009
________________________________________________________________________________
4736/72/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Moravskoslezského kraje_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
rok 2010 v celkové výši 890.000,- Kč příspěvkovou organizací města:
Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov – Podlesí (IČ 00 60 12 50)
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Z: vedoucí OŠK
T: březen 2010
________________________________________________________________________________
4737/72/10 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací města:
- Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54
(dále jen SSRZ),
- Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH),.
- SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 00 84 74 70
(dále jen SANTÉ),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43 (dále jen DSH),
dle důvodové zprávy část A
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací města za rok 2009 dle důvodové zprávy část B
3. splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů uložených zřizovatelem
ředitelům příspěvkových organizací MKS, MK, SSRZ, SSmH, SANTÉ a DSH
za rok 2009 dle důvodové zprávy část C
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK, SSRZ,
SSmH, SANTÉ a DSH za rok 2009 dle přílohy č. 7, a to z rozpočtových prostředků
těchto příspěvkových organizací
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací MKS, MK, SSRZ, SSmH, SANTÉ a DSH úkoly
na rok 2010 a na I.pololetí roku 2010 dle důvodové zprávy část D
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OSV
T: březen 2010
________________________________________________________________________________

4738/72/10 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2010
z rozpočtu odboru školství a kultury______________________________________
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Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit
I.
zvýšení příspěvku na dítě z 2.500,- Kč na 3.000,- Kč
II.
poskytnutí dotace na provoz na rok 2010 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z
rozpočtu odboru školství a kultury :
1. Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark
(IČ 25 37 27 93)
…………………………………………………………… ve výši 225.000,-Kč
2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka , K.Čapka 8, Havířov-Město (IČ 66 18 24 76)
…………………………………………………………… ve výši 204.000,-Kč
________________________________________________________________________________
4739/72/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení odměny Bc. Zdeňce Hýžové ředitelce Mateřské školy Havířov - Šumbark
Petřvaldská 32/262, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru
školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám
a základním školám v celkové výši 2.797.580,- Kč dle přílohy č. 2
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám
a základním školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010 o uvedené částky
dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
4740/72/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol_______________________________
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Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zvýšení příspěvku na provoz:
1. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
o částku 86 000,- Kč, v tom 53 000,- Kč na nákup DDHM a 33 000,- Kč na
zasíťování učeben a elektro zapojení PC
2. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 14) o částku 162 000,- Kč, v tom 102 000,- Kč na nákup
DDHM a 60 000,- Kč na zasíťování učeben a elektro zapojení PC
3. Základní škole Havířov –Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 65) o částku 134 000,- Kč, v tom 114 000,- Kč na nákup
DDHM a 20 000,- Kč na zasíťování učeben a elektro zapojení PC
4. Základní škole Havířov –Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) o částku 153 000,- Kč, v tom 102 000,- Kč na nákup DDHM
a 51 000,- Kč na zasíťování učeben a elektro zapojení PC
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným
základním školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010 o výše uvedené částky
________________________________________________________________________________
4741/72/10 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Petřvaldská______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zvýšení příspěvku na provoz:
Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
o částku 603 000,- Kč, v tom 470 000,- Kč na dokrytí provozu odloučených pracovišť
na ul. Místní, Havířov-Město a na ul. Sadová, Havířov-Město a 133 000,- Kč na kauci
v souvislosti s užíváním nebytových prostor v majetku RPG Byty, s.r.o., Ostrava
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčené
mateřské škole do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010 o výše uvedené částky
________________________________________________________________________________
4742/72/10 - Jmenování členů konkurzní komise na funkci ředitelky MŠ Mládí_____________
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Rada města Havířova
jmenuje
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitelky Mateřské
školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 v tomto složení:
Předseda komise: JUDr. Bronislav Bujok, zástupce zřizovatele
Ostatní členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele
PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK
Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy
Eva Stanovská, pedagogický pracovník školy
Mgr. Jarmila Španihelová, školní inspektor České školní inspekce
ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením funkce
ředitelky dotčené mateřské školy bezodkladně po jejich jmenování radou.
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4743/72/10 - Zahraniční pracovní cesta do Bratislavy___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ve dnech 18.3. - 19.3.2010 zahraniční pracovní cestu do Bratislavy:
1. Ing. Viere Horváthové, ředitelce Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres
Karviná, příspěvková organizace
2. Ing. Tamaře Šeligové, ředitelce SANTÉ - Domova pro osoby se zdravotním
postižením Havířov, příspěvková organizace
________________________________________________________________________________
4744/72/10 - Informativní zpráva k plnění usnesení_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu k usnesení ZMH 1115/21/ZM/10, ze dne 25.1. 2010
________________________________________________________________________________

4745/72/10 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009________
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Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 –
„Ostatní dotace a dary“ za rok 2009
________________________________________________________________________________
4746/72/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova v roce 2010
a) z mimosportovní sféry v celkové výši
4 051 000,- Kč, a to takto:
kulturní oblast
1 990 000,- Kč dle přílohy č. 1
oblast partnerských vztahů, BESIP, ostatní oblast 120 000,- Kč dle přílohy č. 2
sociální oblast
888 000,- Kč dle přílohy č. 3
školská oblast
858 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality
a protidrogové prevence
210 000,- Kč dle přílohy č. 5
b) ze sportovní sféry v celkové výši

5 313 000,- Kč

dle přílohy č. 6

2. uzavření dohod s příjemci jednotlivých dotací
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v
případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč
________________________________________________________________________________
4747/72/10 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotací základní organizaci Českého svazu včelařů v Havířově,
IČ 36 73 02 35, ve výši 37 000,- Kč a základní organizaci Českého svazu včelařů
v Horní Suché, IČ 64 62 84 42, ve výši 20 000,- Kč na léčbu a rozvoj včelařství,
z Fondu životního prostředí
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ukládá
vedoucí odboru životního prostředí oznámit statutárním zástupcům výše uvedených
organizací rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí OŽP
T: 26.3.2010
________________________________________________________________________________
4748/72/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
pro r. 2010 odboru životního prostředí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010
odboru životního prostředí (organizační jednotka 2) dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4749/72/10 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců přírody
Nový Jičín____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody
Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, ve výši 30 000,- Kč na provoz Stanice pro záchranu
živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě
ukládá
vedoucí odboru životního prostředí oznámit poskytnutí dotace statutárnímu zástupci
výše uvedené organizace
Z: vedoucí OŽP
T: 26.3.2010
________________________________________________________________________________
4750/72/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka Havířov“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Parkoviště v lokalitě ul.K. Čapka Havířov“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
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Z: vedoucí OŽP
T: 18.3.2010
________________________________________________________________________________
4751/72/10 - Změny v povodňové komisi______________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Mgr. Martina Dobeše z Povodňové komise města Havířova
jmenuje
Mgr. Richarda Berného členem Povodňové komise města Havířova
________________________________________________________________________________
4752/72/10 - „Zámek Havířov-oprava střechy “ – výběr zhotovitele_______________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. VZ/3/OIV/10 – „Zámek Havířov-oprava střechy“
uchazeči TURČINA s.r.o., IČ: 258 86 550
- za nabídkovou cenu 3 060 260,-Kč bez DPH (3 672 312,- Kč vč. 20% DPH),
- lhůtou výstavby 72 kalendářních dnů,
- smluvní pokutou za nedodržení termínu realizace díla 0,35% z ceny díla
za kalendářní den prodlení
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OIV
T: 31.3.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 31.3. 2010
________________________________________________________________________________
4753/72/10 - „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II., 8.etapa u. Zvonková,
Střední“ – vyloučení uchazeče a výběr zhotovitele___________________________
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Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení č. VZ/04/OIV/10 – „Regenerace panelového sídliště
Havířov – Šumbark II., 8.etapa u. Zvonková, Střední“ uchazeče PPS Kania, s.r.o.,
IČ: 268 21 940 a
uchazeče ATELIÉR 5, spol. s r.o., IČ: 005 63 081 - z důvodu neúplnosti nabídky
přiděluje
veřejnou zakázku č. VZ/04/OIV/10 – „ Regenerace panelového sídliště Havířov –
Šumbark II., 8.etapa u. Zvonková, Střední “ uchazeči MS architekti s.r.o.,
IČ: 625 80 426, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku s:
- výší nabídkové ceny 795 360,-Kč bez DPH ( 954 432,00 Kč vč. 20% DPH),
- smluvní pokutou ve výši 10 % z částky, o kterou se v důsledku vady (chyby)
v projektu zvýšily náklady na stavbu o více než 100 000,- Kč
rozhoduje
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, s.r.o.

IČ: 427 67 377

pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení
o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky
Z: vedoucí OIV
T: 31.3.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 31.3. 2010
________________________________________________________________________________
4754/72/10 - „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II., 9.etapa B 20 –
vnitroblok, U 6 - Zvonková“ – vyloučení uchazeče a výběr zhotovitele__________
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení č. VZ/02/OIV/10 – „Regenerace panelového sídliště
Havířov-Šumbark II., 9.etapa B 20 – vnitroblok, U 6 - Zvonková“ uchazeče
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PPS Kania, s.r.o., IČ: 268 21 940 a uchazeče ATELIÉR 5, spol. s r.o., IČ: 005 63 081
– z důvodu neúplnosti nabídky
přiděluje
veřejnou zakázku č. VZ/02/OIV/10 – „ Regenerace panelového sídliště Havířov –
Šumbark II., 9.etapa B 20 – vnitroblok, U 6 - Zvonková “ uchazeči MS architekti
s.r.o., IČ: 625 80 426, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku s:
- výší nabídkové ceny 424 500,-Kč bez DPH (509 400,00 Kč vč. 20% DPH),
- smluvní pokutou ve výši 10 % z částky, o kterou se v důsledku vady (chyby)
v projektu zvýšily náklady na stavbu o více než 100 000,- Kč
rozhoduje
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, s.r.o.

IČ: 427 67 377

pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení
o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky
Z: vedoucí OIV
T: 31.3.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 31.3. 2010
________________________________________________________________________________
4755/72/10 - „VÚH – osvětlení ledové plochy“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„VÚH – osvětlení ledové plochy“
rozdělení předmětu plnění na části:
následní zakázky (opce)

2. platební podmínky:
dílčí plnění:

ne
ne

ne
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poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1) VAPES CE s.r.o., Horní Suchá, Stonavská 51/6
2) TEVOS, s.r.o., Těrlicko, Horní Těrlicko 731
3) FATRA –stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.,
Orlová-Lutyně, Školní 863
4) PETAX a.s., Orlová-Město, Nad Poštou 900
5) KUMAN spol. s r.o., Karviná-Hranice,
Petrovická 1051/3
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky :

zahájení:
ukončení:

IČ: 25 88 85 95
IČ : 14 61 39 48
IČ : 25 39 62 93
IČ : 13 64 27 66
IČ : 60 77 90 98

5/2010
nejpozději do 31.7.2010

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
70 %
- výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
- sankce za nedodržení termínu dokončení
realizace v Kč za každý den prodlení
20 %
- délka záruční doby v měsících
10 %
8. ostatní podmínky :

min.délka záruční doby (mimo zářivek) 48 měs.

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 zákona:
- výpis z OR
- doklad o oprávnění k podnikání
dle předmětu veřejné zakázky

11. technické kvalifikační předpoklady :

podle § 56 zákona:
- seznam významných dodávek včetně
souvisejících stavebních a
elektromontážních prací za poslední
3 roky s limitem min.1 dodávky včetně
prací (1 osvědčení) s finančním objemem
4 milióny Kč bez DPH/1 dodávka včetně
prací
- certifikát jakosti ISO 9001

12. jmenování členů Hodnotící komise vč. náhradníků :
člen
náhradník
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1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Eduard Heczko
3. Ing. Radoslav Basel
4. Bc. Alena Kleinbauerová
5. Ing. Jiří Bednář (SSRZ)

PaedDr. Svatopluk Novák
p. Karel Sachmerda
Bc. Miloš Klimeš
Mgr. Kateřina Kavková
p. Pavel Stefan (SSRZ)

13. zadávací lhůta:

45 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek v rozsahu § 71
a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k podání vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. podpisem Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace, Zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení
o podání nabídky po lhůtě Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj.
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit na www a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení
Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 3/2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: 4/2010
________________________________________________________________________________

4756/72/10 - Přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč a jejich připravenost k realizaci
v roce 2010___________________________________________________________
53

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč a jejich připravenost k realizaci v roce 2010
________________________________________________________________________________
4757/72/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace obytných domů“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace obytných domů“
následné zakázky (opce):

ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

500.000,-Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

1. etapa: zahájení - 06/2010, ukončení 09/2010
2. etapa: zahájení - 04/2011, ukončení 07/2011
3. etapa: zahájení - 04/2012, ukončení 07/2012
4. etapa: zahájení - 04/2012, ukončení 07/2012

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
60 % (pro každou etapu 15%)
termín dokončení
20 % (pro každou etapu 5%)
smluvní a sankční závazky a záruční podmínky
20 % (pro každou etapu 5%)
z toho:
výše pokuty za nedodržení
termínu dokončení stavebních prací
dílčí váha 50 %
výše pokuty za nedodržení
termínu vyklizení staveniště
dílčí váha 20 %
termín nástupu k odstranění vady v záruční době
termín odstranění vad a havárie v záruční době
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dílčí váha 15 %
dílčí váha 15 %

8. ostatní podmínky:

záruční lhůta min. 60 měsíců

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání - provádění
staveb, jejich změn a odstraňování, projektová
činnost ve výstavbě,
c) Doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby
pro osobu stavbyvedoucího
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
podle § 55 zákona
a) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
dodavatele za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. na 100 mil. Kč a se spoluúčastí
max. 200.000,-Kč
b) poslední zpracovaná rozvaha podle zvláštních
právních předpisů nebo zpráva auditora, ze
kterých vyplyne kladný hospodářský výsledek
c) účetní závěrka a výkaz zisku a ztráty za
poslední 3 uzavřené účetní období, ze kterých
vyplyne, že výše obratu za stavební práce činí
min. 200 mil. Kč v každém účetním období
12. technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 zákona
a) seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s limitem min.
3 staveb s finančním objemem min. 30 mil. Kč
na každou z nich
b) přehled průměrného počtu zaměstnanců
dodavatele a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele za poslední 3 roky s lim. min. 50
osob v každém roce
c) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO
14001 a OHSAS 18001
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Mgr. Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)

14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
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1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Eduard Heczko
3. Ing. Petr Smrček
4. IK: Barbara Stýblová
5. Ing. Radoslav Basel
6. Bc. Alena Kleinbauerová
7. Mgr. Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)

PaedDr. Svatopluk Novák
Miroslav Kronenberg
Drahomíra Vaňková
Ing.Václav Čech
Bc. Miloš Klimeš
Mgr. Kateřina Kavková
Ing. Veronika Vokounová
(EuroAssist, s.r.o.)

15. lhůtu a místo pro podání nabídek:

26.04. 2010 do 10.00 hodin na
adrese společnosti EuroAssist, s.r.o.

16. zadávací lhůtu do:

3 měsíců

pověřuje
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace
obytných domů“ v rozsahu § 151 zákona
2. společnost EuroAssist, s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 22.3. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti EuroAssist, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 2.4. 2010
________________________________________________________________________________
4758/72/10 - „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“ - zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení na služby______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“ (dále jen TDI)
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následné zakázky (opce)
2. platební podmínky
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ano, čtvrtletní fakturace
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. Ing. Pavel Krátký,
IČ: 476 84 577
2. Ing. Pavel Himler,
IČ: 645 95 218
3. Ing. Martin Kaděra,
IČ: 641 49 145
4. Ing. Roman Sabela,
IČ: 420 81 033
IČ: 623 04 151
5. D.P. Technology s.r.o.,
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 09/2010
ukončení: 03/2012

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
- výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 80%
- výše sankce v Kč za prodlení
s odevzdáním měsíční zprávy za každý
kalendářní den prodlení
20%
8. prokázání zákl. kval. předpokladů: podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
- čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady: podle § 54 zákona.
- Výpis z OR
- doklad o oprávnění k podnikání –
Živnostenský list v oboru projektové činnosti
ve výstavbě
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemních
staveb
10. technické kvalifikační předpoklady: podle § 56 odst. 2 zákona
- seznam min. 3 významných služeb (TDI
stálý, občasný) za poslední 3 roky ( z toho 1
služba s limitem min. 50 mil. Kč nákladů
stavby)
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
podle § 55 zákona
pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
dodavatele za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. na 1,5 mil. Kč
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
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1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing.Miloslav Hanus
3. Ing. Radoslav Basel
4. Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Kleinbauerová Alena

PaedDr. Svatopluk Novák
Karel Sachmerda
Bc. Martina Kozlová
Martin Cyž
Mgr. Kateřina Kavková

13. lhůtu a místo pro podání nabídek:

12.4.2010 do 10:00 hodin
v podatelně MMH

14. termín místo pro otevírání obálek:

13.4.2010 v 10: 00 hodin
v zasedací místnosti MMH, 2. patro,
č. dveří B201

15. zadávací lhůta:

45 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek v rozsahu § 71
a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k podání vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj.
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit na www a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 19.3.2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4759/72/10 - Stavba č. 7110 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce____________
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Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

700.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: max. 3 měsíce

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
Nabídková cena bez DPH
Celková doba realizace
Výše bankovní záruky za kvalitu v záruční době
Výše smluvní sankce za nesplnění termínu realizace

60 %
10 %
10 %
20 %

8. ostatní podmínky:

doba realizace červen – srpen 2010
záruční lhůta 60 měsíců

9.základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

10.profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - ŽL pro provádění staveb,
jejich změn a odstraňování
písm. d) - Osvědčení o autorizaci
v oboru pozemní stavby

11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- údaj o celkovém obratu za stavební
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12. technické kvalifikační předpoklady:

práce za poslední 3 účetní období v min.
výši 60.000.000,- /rok
- pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na
20.000.000,-Kč
- poslední zpracovaná rozvaha podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů nebo určitou
část takové rozvahy, ze které musí
vyplývat kladný hospodářský výsledek
- pojistná smlouva – stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks)
na plnou hodnotu budovaného díla
- seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s
limitem minimálně 5 staveb obdobného
charakteru s finančním objemem
min.40.000.000,- Kč bez DPH na každou
z nich
- osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci - min. 2 pracovníci odpovědní
za realizaci stavebních prací s min. praxí
10 roků v oboru, kteří za posledních 5 let
realizovali min. 2 stavby za 40 mil. Kč/1
stavba
- přehled průměrného ročního počtu min.
50 zaměstnanců dodavatele či jiných
osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu min. 10
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení za poslední
3 roky
- certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 14001 a OHSAS 18000
- opatření v oblasti řízení z hlediska
ochrany životního prostředí, která bude
dodavatel schopen použít při plnění
veřejné zakázky

13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Zdeněk Uher (společnost Unitender, s.r.o.)

14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
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1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Eduard Heczko
3. Petr Robosz (IK)
4. Ing. Radoslav Basel
5. Bc. Alena Kleinbauerová
6. Gabriela Jandová
7. Ing. Zdeněk Uher (Unitender, s.r.o.)

PaedDr. Svatopluk Novák
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
Martin Taussig (IK)
Bc. Miloš Klimeš
Mgr. Kateřina Kavková
Andrea Miavcová
Ing. Libor Zegzulka (Unitender,
s.r.o.)

15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost Unitender, s.r.o., IČ: 25394495, realizací zadávacího řízení v rozsahu §
151 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“,
2. společnost Unitender, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 z.
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Unitender, s.r.o. na realizaci zadávacího
řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností Unitender, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 31. 3. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti Unitender, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4760/72/10 - Stavba č. 9034 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

700.000,00,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: max. 3 měsíce

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
Nabídková cena bez DPH
Celková doba realizace
Výše bankovní záruky za kvalitu v záruční době
Výše smluvní sankce za nesplnění termínu realizace

60 %
10 %
10 %
20 %

8. ostatní podmínky:

doba realizace červen – srpen 2010
záruční lhůta 60 měsíců

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - ŽL pro provádění staveb,
jejich změn a odstraňování
písm. d) - Osvědčení o autorizaci
v oboru pozemní stavby

11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- údaj o celkovém obratu za stavební
práce za poslední 3 účetní období v min.
výši 60.000.000,- Kč/rok
- pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na
20.000.000,-Kč
- poslední zpracovaná rozvaha podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů nebo určitou
část takové rozvahy, ze které musí
vyplývat kladný hospodářský výsledek
- pojistná smlouva – stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks)
na plnou hodnotu budovaného díla
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12. technické kvalifikační předpoklady:

- seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s
limitem minimálně 5 staveb obdobného
charakteru s finančním objemem min.
40.000.000,- Kč bez DPH na každou
z nich
- osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci - min. 2 pracovníci
odpovědní za realizaci stavebních prací
s min. praxí 10 roků v oboru, kteří
za posledních 5 let realizovali min. 2
stavby za 40 mil. Kč/1 stavba
- přehled průměrného ročního počtu min.
50 zaměstnanců dodavatele či jiných
osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu min. 10
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky
- certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 14001 a OHSAS 18000
- opatření v oblasti řízení z hlediska
ochrany životního prostředí, která bude
dodavatel schopen použít při plnění
veřejné zakázky

13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Zdeněk Uher (společnost Unitender, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. Petr Robosz (IK)
Martin Taussig (IK)
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Gabriela Jandová
Andrea Miavcová
7. Ing. Zdeněk Uher (Unitender, s.r.o.)
Ing. Libor Zegzulka (Unitender,
s.r.o.)
15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
63

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

1. společnost Unitender, s.r.o., IČ: 25394495, realizací zadávacího řízení v rozsahu §
151 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“,
2. společnost Unitender, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 z.
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Unitender, s.r.o. na realizaci zadávacího
řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností Unitender, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 31. 3. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti Unitender, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4761/72/10 - Stavba č. 7109 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2.dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ano

3.druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

240.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: max. 3 měsíce
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7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
Nabídková cena bez DPH
Celková doba realizace
Výše bankovní záruky za kvalitu v záruční době
Výše smluvní sankce za nesplnění termínu realizace

60 %
10 %
10 %
20 %

8. ostatní podmínky:

doba realizace červen – srpen 2010
záruční lhůta 60 měsíců

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - ŽL pro provádění staveb,
jejich změn a odstraňování
písm. d) - Osvědčení o autorizaci
v oboru pozemní stavby
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- údaj o celkovém obratu za
stavební práce za poslední 3 účetní
období v min. výši 25.000.000,- Kč/rok
- pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na
20.000.000,-Kč
- poslední zpracovaná rozvaha podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů nebo určitou
část takové rozvahy, ze které musí
vyplývat kladný hospodářský výsledek
- pojistná smlouva – stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks)
na plnou hodnotu budovaného díla
12. technické kvalifikační předpoklady:
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- seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s
limitem minimálně 5 staveb obdobného
charakteru s finančním objemem min.
20.000.000,- Kč bez DPH na každou
z nich
- osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci - min. 2 pracovníci
odpovědní za realizaci stavebních prací
s min. praxí 10 roků v oboru, kteří
za posledních 5 let realizovali min. 2
stavby za 40 mil. Kč/1 stavba
- přehled průměrného ročního počtu min.
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50 zaměstnanců dodavatele či jiných
osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu min. 10
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení za poslední
3 roky
- certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 14001 a OHSAS 18000
- opatření v oblasti řízení z hlediska
ochrany životního prostředí, která bude
dodavatel schopen použít při plnění
veřejné zakázky
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Zdeněk Uher (společnost Unitender, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. Petr Robosz (IK)
Martin Taussig (IK)
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Gabriela Jandová
Andrea Miavcová
7. Ing. Zdeněk Uher (Unitender, s.r.o.)
Ing. Libor Zegzulka (Unitender,
s.r.o.)
15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost Unitender, s.r.o., IČ: 25394495, realizací zadávacího řízení v rozsahu §
151 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“,
2. společnost Unitender, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 z.
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Unitender, s.r.o. na realizaci zadávacího
řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj

ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností Unitender, s.r.o. k podpisu
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Z: vedoucí OIV
T: 31. 3. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti Unitender, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4762/72/10 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2009__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. informativní zprávu o pohledávkách města nad 25 000,- Kč po lhůtě splatnosti
ke dni 31.12.2009
2. zánik pohledávky ve výši 2 266 048,- Kč za společností B&B MAKLERS s.r.o.
„v likvidaci“, IČ 14614103 (společnost zanikla bez právního nástupce
dne 25.3.2009)
schválit
odepsání pohledávky ve výši 36.830,62 Kč za společností V.V.V., akciová
společnost, IČ: 47 67 64 51
ukládá
odepsat pohledávky ve výši 2 302 878,62 Kč

Z: vedoucí EO
T: 30.4. 2010
________________________________________________________________________________
4763/72/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
program a termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.
dne 22.3.2010 ve 12:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava

ukládá
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zástupci města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem představenstva
společnosti KIC Odpady, a.s.
________________________________________________________________________________
4764/72/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - příprava jednání jediného akcionáře
v působnosti valné hromady_____________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.
podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. termín a místo jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Havířovské teplárenské společnosti, a.s. (HTS,a.s.) dne 19.5.2010 ve 13:00 hodin
v salonku v 1. patře v budově hotelu Zámek
2. návrh programu jednání jediného akcionáře dne 19.5.2010
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů zasedání jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady (2.ověřovatel zápisu, skrutátor)
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
3. Řádná účetní závěrka za rok 2009 a návrh rozdělení zisku
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2009
5. Zprávy dozorčí rady HTS, a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2009
- o kontrolní činnosti
6. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky a zpráva
nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
7. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
8. Schválení smlouvy a odměny nově zvoleného člena dozorčí rady HTS, a.s.
9. Závěr
žádá
1. o vypracování a předání kompletních podkladů pro rozhodnutí jediného akcionáře
dne 19.5.2010 na odbor právních služeb MMH v listinné a elektronické podobě
T: 3.5.2010
Z: předseda představenstva
2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti o účast na jednání jediného
akcionáře dne 19.5.2010
ukládá
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zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady a řediteli
společnosti
T: 26.3.2010
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
4765/72/10 - Technické služby Havířov a.s. - příprava jednání jediného akcionáře
v působnosti valné hromady_____________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s. podle §
102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje
1. termín a místo jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.) dne 19.5.2010 ve 15:00 hodin
v salonku v 1. patře v budově hotelu Zámek
2. návrh programu jednání jediného akcionáře dne 19.5.2010
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů jednání jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady TSH a.s.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2009
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2009
4. Zpráva členů dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření
k řádné účetní závěrce, ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 včetně informace o auditu
hospodaření a výroku auditora
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2009, stanovení výše a způsobu
vyplácení dividend a tantiém
7. Závěr
žádá
1. o vypracování a předání kompletních podkladů pro rozhodnutí jediného akcionáře
dne 19.5.2010 na odbor právních služeb MMH v listinné a elektronické podobě
T: 3.5.2010
Z: předseda představenstva
2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti o účast na jednání jediného
akcionáře dne 19.5.2010

ukládá
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zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady a řediteli
společnosti
T: 26.3.2010
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
4766/72/10 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - příprava jednání jediného společníka v působnosti valné
hromady_____________________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. b)
a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. termín a místo jednání jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
ZÁMEK Havířov,s.r.o. dne 28.4.2010 v 15:00 hodin v salonku 1. patro v budově
hotelu Zámek
2. návrh programu jednání jediného společníka 28.4.2010
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů zasedání jediného společníka při
výkonu působnosti valné hromady (předseda, 2.ověřovatel zápisu, skrutátor).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a odst. 9 ObchZ
za rok 2009.
4. Zpráva členů dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření
k řádné účetní závěrce za rok 2009, návrhu na rozdělení zisku za rok 2009,
k návrhu odměn orgánům společnosti a stanoviska ke zprávě o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou za rok 2009.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2009 a rozdělení zisku společnosti.
6. Návrh na rozdělení odměn orgánům společnosti.
7. Různé a závěr.
žádá
1. o vypracování a předání kompletních podkladů pro rozhodnutí jediného společníka
dne 28.4.2010 na odbor právních služeb MMH v listinné a elektronické podobě
T: 15.4.2010
Z: jednatelé společnosti
2. členy dozorčí rady a jednatele společnosti o účast na zasedání jediného společníka
dne 28.4.2010
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí jednatelům, předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti
T: 26.3.2010
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
4767/72/10 - Nový statut Investiční komise RMH_______________________________________
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Rada města Havířova
schvaluje
statut Investiční komise Rady města Havířova ve znění přílohy č. 1
s účinností od 1.4.2010
________________________________________________________________________________
4768/72/10 - Areál Dukla – statut Koordinačního výboru________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
složení Koordinačního výboru ke dni 3.3.2010 dle Přílohy č. 2
schvaluje
Statut Koordinačního výboru pro revitalizaci a budoucí využití Areálu Dukla
dle Přílohy č.1
________________________________________________________________________________
4769/72/10 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informaci o sankčních opatřeních a úlevách na místních poplatcích v roce 2009
________________________________________________________________________________
4770/72/10 - Přehled investičních akcí a velkých oprav v roce 2009________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o realizovaných investicích a opravách stavebního charakteru
z rozpočtu města v r. 2009 dle příloh.
________________________________________________________________________________
4771/72/10 - Počet členů zastupitelstva_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
pro volební období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Havířova na 43
________________________________________________________________________________
4772/72/10 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti AKTIV 95
Opava s.r.o.___________________________________________________________
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Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova společnosti AKTIV 95 Opava s.r.o.,
Slezská 110/24, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ: 258 46 761
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadateli
Z: vedoucí oddělení KP
T: 24.3.2010
________________________________________________________________________________
4773/72/10 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – WIZE TRADING s.r.o._________
Rada města Havířova
bere na vědomí
písemnost č.j. KP/21 460/2010 ze dne 23.2.2010 společnosti WIZE TRADING s.r.o.,
ve věci provozování restaurace v Kulturním domě Radost
________________________________________________________________________________
4774/72/10 - Uzavření nové dohody o přátelství mezi městem Havířov a Harlow
ve Velké Británii_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Dohodu o přátelství mezi městem Havířov a Harlow ve Velké Británii ve znění
dle Přílohy č. 1
zrušit
Smlouvu mezi městem Havířov a městem Harlow ve Velké Británii ze dne 30.8.1990
ve znění pozdějších změn a dodatků
pověřit
primátora města Františka Chobota podpisem nové Dohody o přátelství
________________________________________________________________________________
4775/72/10 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH_________________________________
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Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise sportovní Rady města Havířova za II. pololetí roku 2009
a uplynulé období roku 2010
________________________________________________________________________________
4776/72/10 - Návrh programu 22.zasedání Zastupitelstva města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
upravený návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 29. března 2010 od 8:00 hod. v Kulturním domě RADOST
________________________________________________________________________________
4777/72/10 - Různé - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací města a správcům dalších zařízení města,
nepovolit konání předvolebních akcí v těchto zařízeních (mimo kulturních domů)
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

73

Usnesení ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.3.2010

USNESENÍ
ze 73. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.4.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/39 897/2010

V Havířově dne 9.4.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.4.2010
4778/73/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4779/73/10 - Schválení ověření zápisu
4780/73/10 - Schválení programu 73. schůze RMH, konané dne 7.4.2010
4781/73/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4782/73/10 - Zásady pro úhradu nákladů pořízení změn územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích podkladů, požadovaných fyzickými nebo právnickými
osobami
4783/73/10 - Odepsání škody ve výši 2 478,- Kč
4784/73/10 - VZ/12/OKS/10 - Plošná oprava chodníku ul. Karvinská, Havířov-Město
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4785/73/10 - Metodika statutárního města Havířova „Standardy pro veřejné osvětlení,
světelnou výzdobu a připojovací místa instalovaná v souvislosti s veřejným
osvětlením“
4786/73/10 - Převod činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín na
statutární město Havířov
4787/73/10 - Doplnění názvu Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, středisko
na ulici Lidická 52c/1200 Havířov – Šumbark o specifikaci jména „LUNA“
4788/73/10 - Souhlas zřizovatele k zakoupení 2 ks tabletových vozíků a kopírky A3
pro Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
4789/73/10 - Nákup pásového přepravního zařízení pro osoby na mechanickém invalidním
vozíku
Úprava příček na sociálním zařízení – středisko CPČ Lípová
4790/73/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10 o vel. 1+2
na ulici Na Nábřeží 760/133 v Havířově-Městě
4791/73/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel. 1+2
na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově-Městě
4792/73/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.44 o vel. 0+ 1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
4793/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+3 v domě na ul. Česká 1204/11
v Havířově-Městě
4794/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 4 o velikosti 1+4 v domě na ul. J.Jabůrkové 978/1
v Havířově-Městě
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4795/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 12 o velikosti 1+2 v domě na ul. Česká 1201/5
v Havířově-Městě
4796/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+1 v domě na ul. Mládežnická 1562/7
v Havířově-Městě
4797/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+2 v domě na ulici
Na Nábřeží 753/135 v Havířově-Městě
4798/73/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
4799/73/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město
4800/73/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 261 a parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice
4801/73/10 - Prodloužení termínu stavby
4802/73/10 - Pronájem pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9, 1642/10,
1642/11 v k.ú. Šumbark
4803/73/10 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2148, k.ú. Havířov – město
4804/73/10 - Zřízení věcného břemene na užívání parkovacích míst a vybudování nových
parkovacích míst na ul. Sukova v Havířově – Městě
4805/73/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4806/73/10 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor
4807/73/10 - Pronájem nebytových prostor – ateliéru na ul. 1. máje 2, Havířov-Město
4808/73/10 - Městské podnikatelské centrum - ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
4809/73/10 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor
4810/73/10 - Žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy
4811/73/10 - Žádost o převedení nájmu
4812/73/10 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a změnu podnájemce
4813/73/10 - Prodloužení smlouvy o umístění zařízení
4814/73/10 - Uzavření smlouvy o provozování vodního díla
4815/73/10 - Změna v Občanské komisi č.3 pro část města Havířov-Dolní Suchá
4816/73/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Obchodní a společenské centrum, Havířovskleníky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
4817/73/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Výstavba řadových garáží
v Havířově- Šumbarku“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
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4818/73/10 - Výsledek veřejné soutěže - nájem nebytových prostor – restauračního zařízení
a bufetu v Kulturním domě Radost
4819/73/10 - Odborná konference 5.10.2010 „Zelená města – města budoucnosti“
4820/73/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
4821/73/10 - Jmenování členů školských rad základních škol, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
4822/73/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Karviná
4823/73/10 - Zprávy ze zahraničních pracovních cest ředitelů příspěvkových organizací města
4824/73/10 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2010
4825/73/10 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
4826/73/10 - Žádost o prodloužení hudební produkce
4827/73/10 - Žádost o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komory Karviná
4828/73/10 - „EEG Biofeedback“ – zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
4829/73/10 - Zahraniční služební cesta do Chorvatska
4830/73/10 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
4831/73/10 - VZ /17/OIV/10 ZŠ Kpt.Jasioka- výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí
krovu - zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce
4832/73/10 - Stavby č. 3068 a 3069 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Dolní
a Prostřední Suchá“ - zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby
4833/73/10 - OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“ – změna
mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení
4834/73/10 - OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
- změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení
4835/73/10 - OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
- změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení
4836/73/10 - „PD - Snižování spotřeby energie - ZŠ Žákovská, K.Světlé, F.Hrubína a
1.máje“- zahájení otevřeného řízení na nadlimitní zakázku na služby
4837/73/10 - UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“–
rozhodnutí o vyloučení zájemců z důvodu omezení počtu zájemců
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4838/73/10 - Prioritní akcie HTS,a.s. – výzva k vrácení kupní ceny s příslušenstvím
4839/73/10 - Žádost o plnou úhradu státem na realizaci projektu „Příprava a resocializace
území na přípravu výstavby Areálu volného času v Havířově“
4840/73/10 - Zřízení pracovní skupiny k realizaci dílčích projektů v rámci pilotního
„Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit“
4841/73/10 - Vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
4842/73/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství pro
dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově-Město“
4843/73/10 - Zpráva o činnosti Komise investiční RMH
4844/73/10 - Zásady upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
4845/73/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.4.2010
4778/73/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.4.2010
paní Jarmilu SVĚTLÍKOVOU
________________________________________________________________________________
4779/73/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.3.2010
________________________________________________________________________________
4780/73/10 - Schválení programu 73. schůze RMH, konané dne 7.4.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.4.2010 upravený dle
připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
4781/73/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2271/32/08 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce chodníků,
výstavba parkovacích míst na ul.U Stromovky, Havířov–Město“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
4327/65/09 Výstavba sběrného dvora odpadů v Havířově-Bludovicích, na ul. Frýdecké
4509/69/10 „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ a „Splašková
Kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ - pověření společnosti RTS a.s.
realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky
4557/69/10 Městská realitní agentura, s.r.o. - příprava zasedání jediného společníka
4611/71/10 Pronájem pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice
4612/71/10 Pronájem pozemku parc.č. 93/3, k.ú. Prostřední Suchá
4614/71/10 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
4615/71/10 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4636/71/10 „Stavba č. 4001 – „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA
- smlouvy o koordinaci investiční akce
4637/71/10 Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,
příspěvkové organizace
4704/72/10 Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce č. 3068 Splašková
kanalizace města Havířov, městská část Dolní Suchá
4712/72/10 Pronájem pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice
4714/72/10 Výpůjčka pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice
4734/72/10 Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířovem
4736/72/10 Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
4737/72/10 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
4742/72/10 Jmenování členů konkurzní komise na funkci ředitelky MŠ Mládí
4747/72/10 Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí
4749/72/10 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín
4750/72/10 Vyjádření k oznámení záměru „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka Havířov“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
4772/72/10 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti
AKTIV 95 Opava s.r.o.
________________________________________________________________________________
4782/73/10 - Zásady pro úhradu nákladů pořízení změn územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích podkladů, požadovaných fyzickými nebo právnickými
osobami______________________________________________________________
Rada města Havířova
vydává
Zásady pro úhradu nákladů pořízení změn územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů, požadovaných fyzickými nebo právnickými osobami v rozsahu
přílohy č.1 tohoto materiálu
________________________________________________________________________________
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4783/73/10 - Odepsání škody ve výši 2 478,- Kč________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odepsání škody ve výši 2 478,- Kč, která městu Havířovu vznikla zaplacením penále
v uvedené výši z důvodu nesprávného čerpání dotace poskytnuté na provedení
regulace topení na ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku
ukládá
škodu ve výši 2 478,- Kč odepsat

Z: vedoucí EO
T: 14.5.2010
________________________________________________________________________________
4784/73/10 - VZ/12/OKS/10 - Plošná oprava chodníku ul. Karvinská, Havířov-Město
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. předmět veřejné zakázky:

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Plošná oprava
chodníku ul. Karvinská, Havířov - Město“
v max. výměře 3 200 m2 chodníku,
vč. výměny obrub

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

4. forma provedení poptávky:

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Technickým službám Havířov a.s., Karvinská
66/1461, Havířov - Město, IČ 25375601

5. podmínky realizace veřejné zakázky:
- doba realizace:
maximálně 75 kalendářních dnů
- délka záruční doby:
minimálně 72 měsíců
- podmínky realizace:
stavba bude realizována v rozsahu předmětu
veřejné zakázky, v období od 1.6.2010 do
31.8.2010. Provedení stavby musí odpovídat
Technickým kvalitativním podmínkám staveb
pozemních komunikací, vydaných
ministerstvem dopravy ČR.
7. základní kvalifikační předpoklady: čestným prohlášením v rozsahu § 53 odst.1,
písm.d), e), j) zákona z.č. 137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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8. profesní kvalifikační předpoklady: - živnostenské oprávnění dle předmětu veřejné
zakázky
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
uchazeč zapsán (kopie)
9. lhůta a místo pro podání nabídek: úterý 20.4.2010 do 10,00 hodin v podatelně MMH
10. zadávací lhůta:

31.5.2010

11. jmenování členů hodnotící komise
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. zást. IK p. Martin Taussig
3. člen ZMH Ing. Karel Chodura
4. Mgr. Marek Vlachopulos
5. p. Jana Pětvalská

a náhradníků hodnotící komise
Ing. Eduard Heczko
zást. IK Bc. Marek Plawny
člen ZMH Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Jan Sikora
p. Iva Krpcová

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/12/OKS/10 na stavební práce Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj
ukládá
odeslat Výzvu k podání nabídky a veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/12/OKS/10
Z: vedoucí OKS
T: 04/2010
________________________________________________________________________________
4785/73/10 - Metodika statutárního města Havířova „Standardy pro veřejné osvětlení,
světelnou výzdobu a připojovací místa instalovaná v souvislosti s veřejným
osvětlením“___________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
metodiku statutárního města Havířova „Standardy pro veřejné osvětlení, světelnou
výzdobu a připojovací místa instalovaná v souvislosti s veřejným osvětlením“
dle přílohy č. 1
ukládá
uplatňovat „Standardy pro veřejné osvětlení, světelnou výzdobu a připojovací místa
instalovaná v souvislosti s veřejným osvětlením“ v rámci přípravy a realizace staveb
na území města Havířova
Z: vedoucí OKS
T: trvale
________________________________________________________________________________
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4786/73/10 - Převod činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín na
statutární město Havířov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. převod činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín na
statutární město Havířov k 1.5.2010
2. bezúplatný převod movitého majetku (zařízení) Charity Český Těšín darovaného
statutárním městem Havířov za účelem provozování činnosti Centra prevence pro
děti a mládež, Charita Český Těšín zpět na statutární město Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
3. začlenění činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín pod
Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace k 1.5.2010
4. financování činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín
začleněnou pod Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace za období
květen – prosinec 2010 z rezervního fondu SSmH
Z: ředitel SSmH
T: květen – prosinec 2010
bere na vědomí
1. ukončení činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín
k 30.4.2010
2. ukončení nájmu pro provozování Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český
Těšín v objektu příspěvkové organizace ASTERIX
________________________________________________________________________________
4787/73/10 - Doplnění názvu Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, středisko
na ulici Lidická 52c/1200 Havířov – Šumbark o specifikaci jména „LUNA“_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
název nového střediska Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
na ulici Lidická 1200/52c Havířov-Šumbark - „LUNA“
________________________________________________________________________________

10

Usnesení ze 73. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.4.2010

4788/73/10 - Souhlas zřizovatele k zakoupení 2 ks tabletových vozíků a kopírky A3
pro Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 zakoupení
2 ks tabletových vozíků a kopírky formátu A3
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zakoupením uvedených věcí.
Z: ředitel DsH, p.o.
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
4789/73/10 - Nákup pásového přepravního zařízení pro osoby na mechanickém invalidním
vozíku
Úprava příček na sociálním zařízení – středisko CPČ Lípová_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Nákup pásového přepravního zařízení pro osoby na mechanickém invalidním
vozíku tzv. schodolezu .
2. Úpravu příček na sociálním zařízení – středisko CPĆ Lípová
________________________________________________________________________________
4790/73/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10 o vel. 1+2
na ulici Na Nábřeží 760/133 v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10 o vel. 1+2
na ulici Na Nábřeží 760/133 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.4.2010
________________________________________________________________________________
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4791/73/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel. 1+2
na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově-Městě_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13 o vel. 1+2
na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.4.2010
________________________________________________________________________________
4792/73/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.44 o vel. 0+ 1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 44 o vel. 0+1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.4.2010
________________________________________________________________________________
4793/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+3 v domě na ul. Česká 1204/11
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Česká 1204/11
v Havířově – Městě, p. Ing. Jiřímu Turoňovi, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy.
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2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4794/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 4 o velikosti 1+4 v domě na ul. J.Jabůrkové 978/1
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 4 o velikosti 1 + 4 v domě na ul.J.Jabůrkové 978/1
v Havířově – Městě, p. Arpádu Jančovi, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4795/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 12 o velikosti 1+2 v domě na ul. Česká 1201/5
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 12 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Česká 1201/5
v Havířově – Městě, pí. Veronice Ryškové, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4796/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+1 v domě na ul. Mládežnická 1562/7
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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1.
pronájem bytové jednotky č. 2 o velikosti 1 + 1 v domě na ul.Mládežnická 1562/7
v Havířově-Městě, p. Janu Némethovi, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4797/73/10 - Pronájem bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+2 v domě na ulici
Na Nábřeží 753/135 v Havířově-Městě_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 14 o velikosti 1 + 2 v domě na ulici Na Nábřeží 753/135
v Havířově – Městě, pí. Haně Václavíkové, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4798/73/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.3.2010 do 1.4.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.3.2010
do 1.4.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
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3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.3.2010 do 1.4.2010
dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
4799/73/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.10 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu
ve výši 867/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
panu Jiřímu Stablovi za kupní cenu 265.625,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4800/73/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 261 a parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemků parc.č. 261 a parc.č. 257/1 o výměře cca 2 000 m2 ,
k.ú. Bludovice
společnosti HAOSPOL s.r.o., Havířov-Město, Moskevská 1440/24a, IČ: 25855506
za účelem výstavby regeneračního centra za cenu dle znaleckého posudku navýšenou
o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4801/73/10 - Prodloužení termínu stavby_____________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
manželům Mgr. Petře Mališové a Ing. Radovanu Mališovi, bytem
…………………………, na základě písemné žádosti prodloužení termínu realizace
stavby komerční budovy -cukrárny na pozemcích parc.č. 4083, 4085/11, 4085/12,
4085/13, k.ú. Havířov-město , a to do konce roku 2015
________________________________________________________________________________
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4802/73/10 - Pronájem pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9, 1642/10,
1642/11 v k.ú. Šumbark_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9, 1642/10, 1642/11
v k.ú. Šumbark, o celkové výměře 64449 m2, pro společnost GreenAgroProdukt
Šenov, s.r.o., zast. jednatelem Ing. Milanem Dornou, se sídlem Rolní 691, 739 34
Šenov, za účelem využití orné půdy k zemědělské prvovýrobě, za podmínek:
- na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 1.10. kalendářního roku
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 12.890 ,- Kč/rok + DPH
- dle požadavků odborů MMH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
T: 30.6.2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
4803/73/10 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2148, k.ú. Havířov – město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 2148, o výměře cca 63 m2, k.ú. Havířov - město,
panu Ing. Zdeňku Gregorovi, bytem …………………………,
a panu Jindřichu Příborskému, bytem …………………………,
za účelem vybudování venkovní terasy v 1. nadzemním podlaží k restauraci Stolárna
v Havířově-Městě, za podmínek:
- do doby majetkoprávního vypořádání, nejdéle na dobu 2 let,
s účinností od 15.4. 2010
- dle požadavků odborů MMH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
T: 30.6.2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
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4804/73/10 - Zřízení věcného břemene na užívání parkovacích míst a vybudování nových
parkovacích míst na ul. Sukova v Havířově – Městě_________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
zřízení věcného břemene pro užívání 4 vybudovaných parkovacích míst na pozemku
parc.č. 494/1, k.ú. Havířov – město, na dobu neurčitou,
ve prospěch Ing. Ivo Bartečka, bytem …………………………,
k objektu „Domu služeb“ na ul. Dlouhá třída 1520/6a v Havířově – Městě, a s tím,
spojený záměr vybudování nových 4 parkovacích míst na pozemku parc.č. 518,
k.ú. Havířov – město, kde se nachází požární nástupní plocha
________________________________________________________________________________
4805/73/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,80 m2 v suterénu obytného domu
ul. Akátová 459/3, Havířov – Šumbark,
p. Julii Šalomonové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
4806/73/10 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor kanceláře č. 401 o výměře 59,40 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 25 m2 ve 4. nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město, spol. DOZIT PLUS s. r. o.,
IČ: 27815170, jako sklad
________________________________________________________________________________
4807/73/10 - Pronájem nebytových prostor – ateliéru na ul. 1. máje 2, Havířov-Město________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 45,40 m2 a terasy o výměře 48,20 m2 v střešní
nástavbě obytného domu na ul. 1. máje 2, Havířov – Město,
p. Milanu Kolářovi, IČ: 76627535, jako projekční kancelář, za podmínek:
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- nájemné za nebytové prostory 532,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za terasu 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2010
________________________________________________________________________________
4808/73/10 - Městské podnikatelské centrum - ukončení nájmu nebytových prostor dohodou_
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor – místnosti č. 103, 104 o celkové
výměře 38,10 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2
v 1. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,
Havířov-Město,
nájemci spol. Gawliczek s. r. o., IČ: 26866765, dohodou k 30. 4. 2010
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 103 o výměře 19,30 m2,
č. 104 o výměře 18,80 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2
v 1. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,
Havířov – Město
________________________________________________________________________________
4809/73/10 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 91,70 m2 v suterénu objektu
zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark,
nájemci spol. Megahry, s.r.o., IČ: 27826899, dohodou k 31. 3. 2010
________________________________________________________________________________
4810/73/10 - Žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 35 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Nákupní 1, Havířov – Šumbark,
nájemci p. Radimu Pěgřímkovi, IČ: 68896492, za podmínky, že nájemce složí na účet
pronajímatele zálohu na nájemné a služby ve výši 10.000,- Kč, po ukončení nájmu
bude záloha nájemci vyúčtována
________________________________________________________________________________
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4811/73/10 - Žádost o převedení nájmu_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 81,70 m2 v 1. poschodí objektu na
Národní tř. 1542/14a, Havířov – Město, Ing. Zdeňku Osmanczykovi, pro potřeby
místní organizace České strany sociálně demokratické
Člen Rady města Havířova Ing. Zdeněk OSMANCZYK, náměstek primátora pro hospodářský
rozvoj (ČSSD) v tomto bodě nehlasoval
________________________________________________________________________________
4812/73/10 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a změnu podnájemce________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
změnu účelu užívání nebytových prostor o celkové výměře 83 m2 v přízemí obytného
domu ul. Fibichova 21, Havířov – Město, nájemkyni p. Libuši Bilkové, IČ: 46122532,
na prodej dekoračních předmětů a květin
2.
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 83 m2 v přízemí obytného domu ul.
Fibichova 21, Havířov – Město, nájemkyni p. Libuši Bilkové, IČ: 46122532, pro
podnájemce spol. Magnolia Decor s. r. o., sídlo: Fibichova 227/21, Havířov – Město,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
4813/73/10 - Prodloužení smlouvy o umístění zařízen___________________________________í
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení smlouvy o umístění zařízení na obytném domě ul. Obránců míru 1193,
Havířov – Šumbark, provozovateli zařízení spol. T-Mobile Czech Republic a. s.,
IČ: 64949681, za podmínek:
- roční úhrada 80.000,- Kč
- každoroční zvýšení úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ za uplynulý rok
- účel: umístění technologického zařízení mobilního operátora
- doba umístění: na dobu určitou 5 let od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2015
________________________________________________________________________________
4814/73/10 - Uzavření smlouvy o provozování vodního díla______________________________
19
Usnesení ze 73. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.4.2010

Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování vodního díla
„Vodovod k dětskému táboru ve Pstruží“ s provozovatelem spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., sídlo: Ostrava, 28. října 169, IČ: 45193665,
za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- provozovatel bude zajišťovat dodávku pitné vody do napojené nemovitosti
- provozovatel se zavazuje zajišťovat údržbu a opravy vodovodu na své náklady,
náklady na rekonstrukci, eventuálně opravy většího rozsahu, hradí vlastník vodovodu
- provozovatel má právo uzavírat smlouvy o dodávce vody s připojenými odběrateli
a vybírat poplatky dle platného ceníku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Smlouvy o provozování vodního díla
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010
________________________________________________________________________________
4815/73/10 - Změna v Občanské komisi č.3 pro část města Havířov-Dolní Suchá____________
Rada města Havířova
jmenuje
pana Romana Vaňka do funkce člena Občanské komise č.3 Rady města Havířova
pro část města Havířov-Dolní Suchá
s účinností od 8.4.2010
________________________________________________________________________________
4816/73/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Obchodní a společenské centrum, Havířovskleníky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Obchodní a společenské centrum, Havířov - skleníky“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 8.4.2010
________________________________________________________________________________
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4817/73/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Výstavba řadových garáží
v Havířově- Šumbarku“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí____
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Výstavba řadových garáží v Havířově-Šumbarku“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 8.4.2010
________________________________________________________________________________
4818/73/10 - Výsledek veřejné soutěže - nájem nebytových prostor – restauračního zařízení
a bufetu v Kulturním domě Radost_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Výsledek veřejné soutěže p.č. 1/VS-MKS/2010 - na nájem nebytových prostor –
restauračního zařízení a bufetu o celkové výměře 530,80 m2 v objektu Kulturního
domu Radost, Alšova 11, Havířov-Město, za podmínek veřejné soutěže,
dle důvodové zprávy a příloh
ukládá
ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít s vítězem veřejné soutěže
– panem Zbyňkem Vrkočem, se sídlem : Březová 1470, 739 34 Šenov,
IČO : 42082692, DIČ : CZ6308312505,
smlouvu o nájmu nebytových prostor v KD Radost
Z: ředitelka MKS Havířov
T : 30.4.2010
________________________________________________________________________________
4819/73/10 - Odborná konference 5.10.2010 „Zelená města – města budoucnosti“___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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konání odborné konference „Zelená města – města budoucnosti“ dne 5.10.2010
v KD Radost Havířov dle důvodové zprávy
schvaluje
úhradu nákladů spojených s realizací odborné konference dle navrženého rozpočtu
z kapitoly příspěvkové organizace Městského kulturního střediska Havířov.
________________________________________________________________________________
4820/73/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 17.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská společnost a.s.,
Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)
na účel uvedený v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4821/73/10 - Jmenování členů školských rad základních škol, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov__________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zánik výkonu funkce člena školské rady, MUDr. Emilie Večeřové, na Základní
škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná ke dni 17.1. 2010
2. rezignaci na výkon funkce člena školské rady, Bc. Davida Rojíčka, na Základní
škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace
ke dni 8.3. 2010
jmenuje
paní Evu Radovou, bytem Odboje 721/5, Havířov-Šumbark do výkonu funkce člena
školské rady na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace ke dni 8.4.2010
pověřuje
primátora statutárního města pana Františka Chobota podpisem jmenovacího dekretu
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ukládá
1. odboru školství a kultury informovat základní školu o nově jmenovaném členu
školské rady
2. předat jmenovací dekret novému členu školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4822/73/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Karviná_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace v rámci projektů poskytovaných v rámci
Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviná
– část Sociální oblast, služby sociální péče v celkové výši 120.000,- Kč příspěvkovou
organizací města :
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4823/73/10 - Zprávy ze zahraničních pracovních cest ředitelů příspěvkových organizací města
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zprávy ze zahraničních pracovních cest:
1. z Itálie:
- Mgr. Elišky Tomíčkové, ředitelky Základní školy Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70 95 81 31
- Mgr. Miroslava Hlavačky, ředitele Základní školy Havířov-Podlesí,
F. Hrubína 5/1537, okres Karviná, IČ 61 98 87 23
2. z Bratislavy:
- Ing. Viery Horváthové, ředitelky Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70 95 81 22
- Ing. Tamary Šeligové, ředitelky SANTÉ-Domova pro osoby se zdravotním
postižením, IČ 00 84 74 70
________________________________________________________________________________
4824/73/10 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2010_____________
Rada města Havířova
schvaluje
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přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,
a to v měsíci červenci a srpnu 2010
ukládá
zaslat oznámení o projednání přerušení provozu mateřských škol dotčeným školám
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4825/73/10 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
termín zápisu dětí do mateřských škol na území města Havířova pro školní
rok 2010/2011, a to ve dnech 18. a 19. května 2010 v době pravidelného provozu
mateřských škol
ukládá
odboru školství a kultury oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelům
mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010
________________________________________________________________________________
4826/73/10 - Žádost o prodloužení hudební produkce___________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
prodloužení hudební produkce agentuře Tripon Media s.r.o.,
zastoupené p. Martinem Klimánkem,
pro konání taneční party HELL PARTY LIVE/OPEN AIR dne 21. 8. 2010
v době od 22.00 hod. do 02.00 hod. (následujícího dne)
v areálu Leteckomodelářského klubu METEOR Havířov
ukládá
odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí RMH zástupci agentury panu Martinu
Klimánkovi.
Z: vedoucí OŠK
T: 30.4. 2010
________________________________________________________________________________
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4827/73/10 - Žádost o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komory Karviná_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova na rok 2010 z mimosportovní sféry, kulturní oblasti, Okresní hospodářské
komoře Karviná, IČ 60 79 30 23, ve výši max. 35 000,- Kč t.j. 18,42% nákladů na
sportovně-společenské setkání představitelů městských samospráv a podnikatelů
okresu Karviná, pořádané dne 28. 5. 2010
2. uzavření dohody s příjemcem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: 30.4. 2010
________________________________________________________________________________
4828/73/10 - „EEG Biofeedback“ – zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„EEG Biofeedback“
rozdělení předmětu plnění na části:
následní zakázky (opce)

ne
ne

2. platební podmínky:
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky :

zahájení:
ukončení:

6. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

7. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
čestným prohlášením
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6/2010
nejpozději do 10.9.2010

8. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 zákona:
- výpis z OR
- doklad o oprávnění k podnikání

9. technické kvalifikační předpoklady :
podle § 56 zákona:
- seznam významných dodávek za poslední
3 roky s limitem min. 1 dodávka (1 osvědčení)
s finančním objemem min 20 tis. Kč bez DPH/
1 dodávka
10. jmenování členů Hodnotící komise vč. náhradníků :
člen
náhradník
Ing. Eduard Heczko
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Ladislav Nedorost
Bc. Dagmar Mertová
Zdeněk Šantrůček
Jiří Kubala
Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
Ing. Vladan Almáš
Bc. Luboš Pekárek
11. zadávací lhůta:

45 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek v rozsahu § 71
a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k podání vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. podpisem zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací
k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění
či objasnění prokázání kvalifikace Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro
ekonomiku.
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. zajistit zveřejnění oznámení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných
zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí VVSR
T: 4/2010
________________________________________________________________________________
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4829/73/10 - Zahraniční služební cesta do Chorvatska__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční služební cestu do Chorvatska pro p. Vojtěcha Kozáka, p. Daniela Chobota,
Ing. Milana Černého, vedoucí odboru sociálních služeb MMH, Bc. Evy Kiedoroňové
a zaměstnance příspěvkové organizace SANTÉ, která se uskuteční
ve dnech 2.5. – 6.5.2010.
p. František CHOBOT, primátor města (ČSSD), v tomto bodě nehlasoval
________________________________________________________________________________
4830/73/10 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010____
Rada města Havířova
schvaluje
1. Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
dle Přílohy č.1
2. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2010 dle Přílohy č.2
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2
Z: vedoucí OIV
T: 04/2010
________________________________________________________________________________
4831/73/10 - VZ /17/OIV/10 ZŠ Kpt.Jasioka- výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí
krovu - zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zakázkového řízení VZ/17/OIV/10 na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce v rámci investiční akce
,, ZŠ Kpt.Jasioka- výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí krovu č.s. 9037
rozdělení předmětu plnění na části :
ne
následné zakázky opce :
ne
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2. Dílčí plnění :
Poskytnutí zálohy
Čerpání dotace

ano
ne
ne

3. Druh zadávacího řízení :

veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce

4. Varianty nabídek :

ne

5. Doba realizace VZ:

max.55 kalendářních dní
- zahájení 7/2010
- ukončení 8/2010

6. Odeslání výzvy o zahájení zakázkového řízení těmto vybraným zájemcům:
TURČINA s.r.o, Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá
SIDOSTAVBY spol.s r.o. nábř. Míru 82, Český Těšín
Stavitelství SIZO s.r.o. Píšť č.p. 592
interdecor s.r.o. Na Zbytkách 446, Staré Město
STAVBA –SERVIS spol.s.o., Stanislavského 355, Ostrava

IČ:
IČ :
IČ :
IČ :
IČ:

258 86 550
465 80 221
268 40 359
267 90 777
603 21 211

7. Základní hodnotící kritérium :
ekonomická výhodnost nabídky
výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
70 %
termín plnění
15 %
sankce za nedodržení termínu plnění v Kč s DPH
15 %
8. Základní kvalifikační předpoklady: čestným prohlášením v rozsahu §53
z.č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
9. Profesní kvalifikační předpoklady: živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné
zakázky (kopie) nebo výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán (kopie)
10. Ekon. a fin. kvalifikační předpoklady: pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (kopie příslušného
dokladu) v minimální výši 10 mil.Kč
11. Technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam minimálně 3 stavebních prací
rekonstrukcí šikmých střech za poslední 3 roky
potvrzené objednatelem v minimální výši 5 mil.Kč.
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 14001
12. Hodnotící komise:
Za zadavatele:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Mgr. Rudolf Šimek
3. Ing. Radoslav Basel
4. Za IK p. Barbara Stýblová
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Náhradníci:
1. Ing. Eduard Heczko
2. p. Radim Mudra
3. Bc. Miloš Klimeš
4. p.Libor Čtvrtka

5. Mgr. Blanka Gelnarová

5. p.Gabriela Jandová

13. Lhůtu a místo pro podání nabídek:
termín pro otevírání obálek:
zadávací lhůtu

pondělí 26.4.2010 do 10.00 hodin
v podatelně MMH
26.4.2010 ve 13.00 hodin
do 31.5.2010

pověřuje
podpisem výzvy o zahájení zakázkového řízení Ing.Zdeňka Osmanczyka náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
výzvu o zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhotovit
a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru OIV
T: 12.4.2010
________________________________________________________________________________
4832/73/10 - Stavby č. 3068 a 3069 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Dolní
a Prostřední Suchá“ - zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Správce stavby - Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

150.000,-Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 08/2010
ukončení: po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena

8. ostatní podmínky:

záruční lhůta 12 měsíců od schválení závěrečné
zprávy poskytovatelem dotace
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9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon")

10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 zákona:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) – příslušné živnostenské oprávnění či
licence pro Inženýrská činnost v investiční
výstavbě
písm. d) - Osvědčení o autorizaci v oborech
stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství a geotechnika
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
a) Vlastní kapitál uchazeče dle poslední
zpracované rozvahy ve výši minimálně
30 miliónů Kč
b) Celkový obrat uchazeče dosažený za služby
správce stavby (inženýra stavby, supervizora,
technického dozoru) každoročně za poslední tři
účetní období minimálně ve výši 30 miliónů Kč
c) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě, na minimální výši
20 miliónů Kč
12. technické kvalifikační předpoklady:
a)
seznam významných služeb - správce
stavby (inženýra stavby, supervizora,
technického dozoru), které uchazeč poskytl v
posledních 3 letech samostatně nebo ve
sdružení, kdy vykonal nejméně 40% služeb, a to
s následujícími parametry:
i.
minimálně 1 projekt/investici s nákladem
převyšujícím 200 miliónů Kč, přičemž tato
investice byla dokončena (tj. převzata
investorem) nebo zhotovena nejméně ze 70 % (z
ceny investice uvedené ve smlouvě/smlouvách o
dílo);
ii.
alespoň 1 projekt/investice v oblasti
výstavby nebo rekonstrukce vodohospodářské
infrastruktury (čistírna odpadních vod,
kanalizace komunálních odpadních vod)
spolufinancovanou z fondů EU;
minimálně 1 dokončená výstavba nebo
iii.
rekonstrukce kanalizací s nákladem
převyšujícím 60 miliónů Kč.
Uchazeč může splnit jednou referencí na služby
správce stavby více z výše požadovaných
parametrů.
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b)
Uchazeč disponuje osobami, které jsou
odpovědné za poskytování příslušných služeb,
a které splňují pro jednotlivé osoby klíčového
personálu následující minimální požadavky:
i.
Vedoucí pracovního týmu:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém
oboru,
- minimálně 10 let praxe v investiční
výstavbě (např. stavbyvedoucí, dozor investora,
správce stavby, supervizor, projektové řízení)
- dozor na stejné pozici (jako vedoucí pracovního
týmu) projektu, kterým uchazeč prokázal
technické předpoklady
- autorizace inženýr/technik pro vodohospodářské
stavby
- komunikativní znalost českého jazyka
ii.
Zástupce vedoucího:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém
oboru vodohospodářského směru
- minimálně 10 let praxe v investiční výstavbě
- účast na dozorování (ve vedení týmu dozoru)
minimálně 2 projektů v oblasti staveb pro
životní prostředí v hodnotě minimálně
90 miliónů Kč v posledních sedmi letech
- autorizace inženýr/technik pro
vodohospodářské stavby
- komunikativní znalost českého jazyka
iii.
Technický dozor - 4 osoby:
- ukončené vysokoškolské nebo středoškolské
vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru
- praxe minimálně 5 let (u ukončeného
vysokoškolské vzdělání) nebo 10 let
(u ukončeného středoškolské vzdělání)
- 1x autorizace inženýr/technik pro
technologická zařízení staveb
- 1x autorizace inženýr/technik v oboru
geotechnika
- komunikativní znalost českého jazyka
c)
certifikát EN ISO 9001:2000 nebo
ekvivalentní
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Jiří Revenda
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
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1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Eduard Heczko
3. Ing. Jiří Revenda
4. Ing. Radoslav Basel
5. Bc. Alena Kleinbauerová

PaedDr. Svatopluk Novák
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
Ing. Dagmar Čtvrtníčková
Bc. Miloš Klimeš
Mgr. Kateřina Kavková

15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost AP INVESTING, s.r.o., IČ: 60712121, realizací zadávacího řízení
v rozsahu § 151 zákona
2. společnost AP INVESTING, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností AP INVESTING, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností AP INVESTING, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 30. 4. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti AP INVESTING, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 30. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4833/73/10 - OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
– změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení____________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 4759/72/10, ze dne 17. 3. 2010 o zahájení zadávacích řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „OŘ/10/OIV/10 -Energeticky úsporná
opatření ZŠ Mládežnická“
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
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rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

700.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: max. 3 měsíce

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
Výše nabídkové ceny

60 %

Smluvní a sankční závazky a záruční podmínky
z toho podkritéria:
Výše pokuty za nedodržení termínu dokončení stavebních prací
Délka záruční doby na dílo
Doba odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby
Výše pokuty za prodlení s odstraněním reklamovaných vad
v průběhu záruční doby
Výše pokuty za nedodržení termínu vyklizení staveniště
Termín nástupu k odstranění vady v záruční době
Celková doba realizace

20 %
40 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10%
20 %

8. ostatní podmínky:

maximální využití prázdninových měsíců
pro realizaci díla

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - ŽL pro provádění staveb,
jejich změn a odstraňování
písm. d) - Osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby

11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
 údaj o celkovém obratu za stavební práce za
poslední 3 účetní období v min. výši
100.000.000,- /každé účetní období
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 pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
min. na 20.000.000,-Kč
 pojistná smlouva – stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou
hodnotu budovaného díla
12. technické kvalifikační předpoklady:
 seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s limitem
minimálně 5 staveb obdobného charakteru s
finančním objemem min. 35.000.000,- Kč bez
DPH na každou z nich
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 2 pracovníci odpovědní za realizaci
stavebních prací s min. praxí 5 roků v oboru,
kteří za posledních 5 let realizovali min. 2
stavby za 35 mil. Kč/1 stavba
 přehled průměrného ročního počtu min. 50
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu min. 10
vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky
 certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO
14001 a OHSAS 18000
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Mgr.Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. Petr Robosz (IK)
Martin Taussig (IK)
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Gabriela Jandová
Andrea Miavcová
7. Mgr.Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
Ing.Veronika Vokounová
(EuroAssist, s.r.o.)
15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení v rozsahu
§ 151 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“,
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2. společnost EuroAssist, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
z. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 14.4. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti EuroAssist, s.r.o..
Z: vedoucí OIV
T: 30.4. 2010
________________________________________________________________________________
4834/73/10 - OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
- změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení____________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 4760/72/10, ze dne 17. 3. 2010 o zahájení zadávacích řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „OŘ/11/OIV/10 -Energeticky úsporná
opatření ZŠ M. Kudeříkové“
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

700.000,- Kč
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5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: max. 3 měsíce

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
Výše nabídkové ceny

60 %

Smluvní a sankční závazky a záruční podmínky
z toho podkritéria:
Výše pokuty za nedodržení termínu dokončení stavebních prací
Délka záruční doby na dílo
Doba odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby
Výše pokuty za prodlení s odstraněním reklamovaných vad
v průběhu záruční doby
Výše pokuty za nedodržení termínu vyklizení staveniště
Termín nástupu k odstranění vady v záruční době
Celková doba realizace
8. ostatní podmínky:

20 %
40 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10%
20 %

maximální využití prázdninových měsíců pro realizaci díla

9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - ŽL pro provádění staveb, jejich změn
a odstraňování
písm. d) - Osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
 údaj o celkovém obratu za stavební práce za
poslední 3 účetní období v min. výši
100.000.000,- /každé účetní období
 pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
min. na 20.000.000,-Kč
 pojistná smlouva – stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou
hodnotu budovaného díla
12. technické kvalifikační předpoklady:
 seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s limitem
minimálně 5 staveb obdobného charakteru s
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finančním objemem min. 35.000.000,- Kč bez
DPH na každou z nich
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 2 pracovníci odpovědní za realizaci
stavebních prací s min. praxí 5 roků v oboru,
kteří za posledních 5 let realizovali min. 2
stavby za 35 mil. Kč/1 stavba
 přehled průměrného ročního počtu min. 50
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu min. 10
vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky
 certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO
14001 a OHSAS 18000
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Mgr.Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. Petr Robosz (IK)
Martin Taussig (IK)
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Gabriela Jandová
Andrea Miavcová
7. Mgr.Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
Ing.Veronika Vokounová
(EuroAssist, s.r.o.)
15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení v rozsahu
§ 151 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“,
2. společnost EuroAssist, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
z. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
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1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 14. 4. 2010

2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti EuroAssist, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 30. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4835/73/10 - OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ – změna
mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení____________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 4761/72/10, ze dne 17. 3. 2010 o zahájení zadávacích řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„OŘ/12/OIV/10 - Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

240.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 06/2010
ukončení: max. 3 měsíce

7. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria:
Výše nabídkové ceny

ekonomická výhodnost nabídky

Smluvní a sankční závazky a záruční podmínky
z toho podkritéria:
Výše pokuty za nedodržení termínu dokončení stavebních prací
38
Usnesení ze 73. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.4.2010

60 %
20 %
40 %

Délka záruční doby na dílo
Doba odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby
Výše pokuty za prodlení s odstraněním reklamovaných vad
v průběhu záruční doby
Výše pokuty za nedodržení termínu vyklizení staveniště
Termín nástupu k odstranění vady v záruční době

20 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Celková doba realizace
20 %
8. ostatní podmínky: maximální využití prázdninových měsíců pro realizaci díla
9. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 - čestným prohlášením

podle § 54:
10. profesní kvalifikační předpoklady:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - ŽL pro provádění staveb, jejich změn
a odstraňování
písm. d) - Osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
 údaj o celkovém obratu za stavební práce za
poslední 3 účetní období v min. výši
60.000.000,- /každé účetní období
 pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
min. na 20.000.000,-Kč
 pojistná smlouva – stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou
hodnotu budovaného díla
12. technické kvalifikační předpoklady:
 seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let s limitem
minimálně 5 staveb obdobného charakteru s
finančním objemem min. 15.000.000,- Kč bez
DPH na každou z nich
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 2 pracovníci odpovědní za realizaci
stavebních prací s min. praxí 5 roků v oboru,
kteří za posledních 5 let realizovali min. 2
stavby za 15 mil. Kč/1 stavba
 přehled průměrného ročního počtu min. 50
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu min. 10
vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky
 certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO
14001 a OHSAS 18000
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
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1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Mgr.Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. Petr Robosz (IK)
Martin Taussig (IK)
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Gabriela Jandová
Andrea Miavcová
7. Mgr.Martin Velík (EuroAssist, s.r.o.)
Ing.Veronika Vokounová
(EuroAssist, s.r.o.)
15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení v rozsahu
§ 151 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“,
2. společnost EuroAssist, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
z. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 14. 4. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti EuroAssist, s.r.o..
Z: vedoucí OIV
T: 30. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4836/73/10 - „PD - Snižování spotřeby energie - ZŠ Žákovská, K.Světlé, F.Hrubína
a 1.máje“- zahájení otevřeného řízení na nadlimitní zakázku na služby________
Rada města Havířova
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schvaluje
1. zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„PD - Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
2. platební podmínky:
předpokládaná cena:
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (4 části)
ne
6 500 000,- Kč bez DPH*
ano
ne
ano (OP ŽP, osa 3, oblast 3.2.1)

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. varianty nabídky:

ne

5. podmínky realizace veřejné zakázky:

zpracování PD v souladu s podmínkami
Operačního programu životního prostředí
zahájení:
7/2010
dokončení: 10/2010 (dle termínu výzvy)

6. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena bez DPH

7. základní kvalifikační předpoklady

v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

8. profesní kvalifikační předpoklady:

a) výpis z obchodního rejstříku
b) doklad o oprávnění k podnikání v
rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
c) doklad o autorizaci v oboru pozemních
staveb

9. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:

údaj o celkovém obratu dodavatele
s ohledem na předmět veřejné zakázky
v min. výši 6 mil. Kč ročně v každém
z posledních 3 účetních období

10. technické kvalifikační předpoklady:

seznam významných služeb (projektů)
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech, včetně min. 1 osvědčení o
zpracování komplexní projektové
dokumentace na energeticky úspornou
budovu s limitem min. 1 mil. Kč
bez DPH

11. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr.Svatopluk Novák
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2. Ing. Eduard Heczko
3. Ing. Radoslav Basel
4. Mgr. Blanka Gelnarová
5. Bc. Alena Kleinbauerová

Miroslav Kronenberg
Bc. Miloš Klimeš
p. Gabriela Jandová
Mgr. Kateřina Kavková

12. zadávací lhůta:

70 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. zajistit zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému veřejných
zakázek
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 12.4.2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
4837/73/10 - UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“–
rozhodnutí o vyloučení zájemců z důvodu omezení počtu zájemců_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vyloučit ze zadávacího řízení č. UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu
na silnici I/11 Havířov“ z důvodu omezení počtu zájemců tyto zájemce:
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- BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ: 25357269
- ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 340/56, 704 16 Ostrava,
IČ: 25378147
- sdružení společností COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ: 26177005,
a Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5, IČ: 26212005
- Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10,
IČ: 45273910
- ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43
Valašské Meziříčí, IČ: 45192286
2. vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázká č. UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce
velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ pět níže uvedených zájemců vybraných
podle objektivních kritérií:
- KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
- sdružení společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 60838744, a SAT s.r.o., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 49451251
- Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 26271303
- D.I.S, spol. s r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno, IČ: 46975616
- FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno,
IČ: 25317628
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí společnosti RTS a.s. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 13.4.2010
________________________________________________________________________________
4838/73/10 - Prioritní akcie HTS,a.s. – výzva k vrácení kupní ceny s příslušenstvím__________
Rada města Havířova
neschvaluje
vrácení částky 24 789,90 Kč spolu s 12% úrokem za období ode dne připsání kupní
ceny na účet města Havířova do dne jejího vrácení z titulu bezdůvodného obohacení
získaného prodejem listin (akcií) Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
na základě neplatné „Smlouvy o prodeji a zpětné koupi akcií na jméno se zvláštním
oprávněním“ uzavřené dne 18.4.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.1998
s Ing. Vlastimilem Kučerou
________________________________________________________________________________
4839/73/10 - Žádost o plnou úhradu státem na realizaci projektu „Příprava a resocializace
území na přípravu výstavby Areálu volného času v Havířově“________________
Rada města Havířova
schvaluje
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podání žádosti o plnou úhradu státem na realizaci projektu „Příprava a resocializace
území na přípravu výstavby Areálu volného času v Havířově“

pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o plnou úhradu
státem na realizaci projektu „Příprava a resocializace území na přípravu výstavby
Areálu volného času v Havířově“ p. Františka Chobota, primátora města
ukládá
odeslat žádost o plnou úhradu státem dle závazných dokumentů k posouzení
Meziresortní komisi pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí VVSR
T: do 30.4.2010
________________________________________________________________________________
4840/73/10 - Zřízení pracovní skupiny k realizaci dílčích projektů v rámci pilotního
„Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit“____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pracovní skupiny k realizaci dílčích projektů v rámci pilotního „Programu
prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit“ ve složení:
JUDr.Bronislav Bujok
Bohuslava Litavská
Mgr.Ivana Bigajová
Ing.Bohuslav Muras
Pavol Danihel
Ing.Petr Smrček
Ing.Ladislav Nedorost
npor.Mgr. Daniel Pilar
________________________________________________________________________________
4841/73/10 - Vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 1.4. 2010, kterým
byla zamítnuta žádost statutárního města Havířova o vrácení přeplatku na pojistném
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na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období leden
až červen 2007.
neschvaluje
podání odvolání proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná,
č.j. 48004/200-9010-30.12.09.-38818DS/34/RO/RI ze dne 1.4. 2010, kterým byla
zamítnuta žádost statutárního města Havířova o vrácení přeplatku na pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období leden
až červen 2007
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří podali žádost o vrácení přeplatku na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
za období leden až červen 2007, nepodávat odvolání proti zamítavému rozhodnutí
Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná.
________________________________________________________________________________
4842/73/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství pro
dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově-Město“______________________________
Rada města Havířova
ukládá
zástupci statutárního města Havířova ve společenství vlastníků jednotek
„Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově-Městě (SVJ Klidná 17)“
hlasovat na ustavujícím shromáždění vlastníků jednotek předmětného domu
dne 14. dubna 2010 takto:
k bodu 2 Programu: schválení stanov SVJ Klidná 17 - hlasovat pro po doplnění
následujícího textu v Čl. V. „Zajišťování správy domu a dalších činností na základě
smlouvy se správcem“ nového odst. 5:
„5. Povinnosti pověřeného vlastníka vyplývající ze stanov, příp. ze zák.
č. 72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, lze v rámci
smlouvy o obstarání věci přenést na správce“.
k bodu 3 Programu: hlasovat pro pověření statutárního města Havířov jednáním
za SVJ Klidná 17, s tím, že povinnosti pověřeného vlastníka vyplývající ze stanov,
příp.ze zák.č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, budou
přeneseny v rámci smlouvy o obstarání věci na správce
k bodu 4 Programu: hlasovat pro správu domu na ulici Klidná 17/793 v HavířověMěsto Městskou realitní agenturou, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a
________________________________________________________________________________
4843/73/10 - Zpráva o činnosti Komise investiční RMH_________________________________
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Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise investiční Rady města Havířova za I. čtvrtletí 2010
________________________________________________________________________________
4844/73/10 - Zásady upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi___
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění přílohy č.1
s účinností od 15.4.2010
2. změnu usnesení RMH čís. 2520/35/08 ze dne 17.9.2008 v části „schvaluje“ takto:
vkládá se nový bod 3. „Je-li zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
prováděno formou elektronické aukce, komise pro hodnocení nabídek není
jmenována.“
________________________________________________________________________________
4845/73/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
ze 74. schůze Rady města Havířova
konané dne 28.4.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/50 002/Kl/2010

V Havířově dne 29.4.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.4.2010
4846/74/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4847/74/10 - Schválení ověření zápisu
4848/74/10 - Schválení programu 74. schůze RMH, konané dne 28.4.2010
4849/74/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4850/74/10 - Petice nájemníků z ul. Matuškova a Dlouhá Třída za zrušení hudebních
produkcí v Patro Beach na Dlouhé Tř. 51, Havířov-Město z důvodu rušení
nočního klidu -text odpovědi
4851/74/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Energetický zdroj na biomasu Horní Suchá“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
4852/74/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
4853/74/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Vladimíra Holubová
4854/74/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Jana Koňušiaková a Alojz
Koňušiak
4855/74/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu - Petra Smetanová
4856/74/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Zuzana Pawlasová a Ondřej Pawlas
4857/74/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice
4858/74/10 - Záměr směny části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město
4859/74/10 - Prodej pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5, k.ú. Prostřední
Suchá
4860/74/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark
4861/74/10 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice
4862/74/10 - Zrušení věcného předkupního práva na pozemky parc.č. 3809/1, 3809/2,
3809/8,3809/9, k.ú. Havířov – město parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice
4863/74/10 - Petice občanů ve věci záměru využití pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice
4864/74/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark
4865/74/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město
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4866/74/10 - Pronájem části pozemku za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidla Taxi
4867/74/10 - Nájem pozemku parc. č. 60/1, k. ú. Bludovice
4868/74/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4869/74/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o
4870/74/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na ul. Tolstého 4,
Havířov-Město
4871/74/10 - Změna nájemní smlouvy, záměry pronájmu nebytových prostor
4872/74/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na náměstí Republiky 2, Havířov –
Město
4873/74/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
4874/74/10 - Městské podnikatelské centrum –pronájem nebytových prostor
4875/74/10 - Žádost o převedení nájmu
4876/74/10 - Výpověď nájemní smlouvy
4877/74/10 - Žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy
4878/74/10 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
4879/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
Službou - Adamcová Miroslava a Adamcová Ludmila
4880/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
Službou - manželé Stanislav Ferfecki a Blanka Ferfecká_
4881/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 96 v Domě s
pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody 266/15 – paní Kanioková Marie
4882/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - manželé Ožana Emil a Ožanová Marie
4883/74/10 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 1.5.2010 do 31.10.2010
4884/74/10 - Zahraniční služební cesta do Chorvatska
4885/74/10 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11
v úseku Havířov – Třanovice
4886/74/10 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti
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4887/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.24 o vel. 1+ 2
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě
4888/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
4889/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+2
na ulici Moskevská 1074/3 v Havířově – Městě
4890/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.13 o vel. 1+3
na ulici Akátová 458/1 v Havířově – Šumbarku
4891/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10 o vel. 1+2
na ulici Moravská 389/1 v Havířově – Šumbarku
4892/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.46 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 495/6 v Havířově – Šumbarku
4893/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+5
na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku
4894/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 10 o velikosti 1+3 v domě na ulici E.Urxe 284/3
v Havířově - Městě
4895/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+2 v domě na ul. Na Nábřeží 714/105
v Havířově - Městě
4896/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě na ul. Na Nábřeží 750/141
v Havířově - Městě
4897/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 18 o velikosti 1+3 v domě na ul. M.Pujmanové
1121/22 v Havířově - Šumbarku
4898/74/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
4899/74/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město
4900/74/10 - Zástupce města ve Společenstvích vlastníků jednotek
4901/74/10 - „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Krajní 2,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1179/OIV/09
4902/74/10 - „Komplexní oprava panelového domu VO S, ul. Dlouhá třída 91/1144,
Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1172/OIV/09
4903/74/10 - Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení
v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Havířov
4904/74/10 - VZ/DsH/1/10 „Úklid prostor budovy Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace, na ul.Lidická 52c/1200“
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4905/74/10 - Plnění rozpočtu města Havířova za období leden – březen 2010
4906/74/10 - Realizace propagačního filmu o městě „Havířov – město květů“
4907/74/10 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
4908/74/10 - Snížení nájmu - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s
4909/74/10 - VZ/12/OKS/10– Plošná oprava chodníku na ul. Karvinská, Havířov – Město
- vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4910/74/10 - „Stavba č. 8008 – Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět“, Havířov –
Prostřední Suchá - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/09
4911/74/10 - Informativní zpráva o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu „Domov
seniorů Hélios
4912/74/10 - OŘ/4/OIV/10 - „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na
Nábřeží, 1. a 2. etapa“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_
4913/74/10 - ZPŘ/7/OIV/10 – „VÚH – osvětlení ledové plochy“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
4914/74/10 - OŘ/3/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – 1. etapa –
Obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
4915/74/10 - Mgr. Danuše Korczyńská – informace o soudním sporu o náhradu škody
4916/74/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
4917/74/10 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH
4918/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 1 programu
4919/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 2 programu
4920/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 3 programu
4921/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 4 programu
4922/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 5 programu
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4923/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 6 programu
4924/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 1 programu
4925/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 2 programu
4926/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 3 programu
4927/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 4 programu
4928/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 5 programu
4929/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 6 programu
4930/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 7 programu
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USNESENÍ
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.4.2010
4846/74/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.4.2010
pana PaedDr. Svatopluka NOVÁKA
________________________________________________________________________________
4847/74/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.4.2010
________________________________________________________________________________
4848/74/10 - Schválení programu 74. schůze RMH, konané dne 28.4.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.4.2010 upravený dle
připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
4849/74/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4536/69/10 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 298/1, k.ú. Bludovice
4701/72/10 Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark
vypouští
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ze sledování tato usnesení:
3286/48/09 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok
2008
3750/56/09 Smluvní vztahy v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“
3755/56/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Průjezd železničního mostu na ul.
Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
4303/63/09 Nabídka společnosti TCHAS, s.r.o. na realizaci hromadných garáží
4447/67/10 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2441, 2638/2, 2416,
2378, 2359, 2340, k.ú. Prostřední Suchá
4531/69/10 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Autobusová zastávka MK ul. Kpt.
Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá“
4604/71/10 Prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá
4655/71/10 ZPŘ/1/OIV/10 – „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce
a chodníky I. etapa“ - výběr nejvhodnější nabídky
4656/71/10 JŘBU/2/OIV/10 – „Chodníky Hlavní třída Havířov – IV. ETAPA“
– rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
4676/72/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.18 o
vel. 1+3 na ulici M.Pujmanové 1121/22 v Havířově-Šumbarku
4677/72/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o
vel. 1+1 na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově – Městě
4713/72/10 Výpůjčka pozemku parc. č. 4601 k.ú. Havířov-město
4716/72/10 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2105/741, k.ú. Šumbark
4717/72/10 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4718/72/10 Pronájem nebytových prostor v Radnici
4722/72/10 Ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavření nájemní smlouvy
4752/72/10 „Zámek Havířov-oprava střechy “ – výběr zhotovitele
4755/72/10 „VÚH – osvětlení ledové plochy“ – zahájení zjednodušeného
podlimitního řízení na veřejnou zakázku
4758/72/10 „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“ – zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení na služby
4766/72/10 ZÁMEK Havířov,s.r.o. - příprava jednání jediného společníka
v působnosti valné hromady
4784/73/10 VZ/12/OKS/10 - Plošná oprava chodníku ul. Karvinská, Havířov-Město
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
4790/73/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 760/133 v Havířově-Městě
4791/73/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově-Městě
4792/73/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.44
o vel. 0+ 1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
4803/73/10 Výpůjčka části pozemku parc.č. 2148, k.ú. Havířov – město
4816/73/10 Vyjádření k oznámení záměru „Obchodní a společenské centrum,
Havířov- skleníky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
4817/73/10 Vyjádření k oznámení záměru „Výstavba řadových garáží
v Havířově- Šumbarku“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
4818/73/10 Výsledek veřejné soutěže - nájem nebytových prostor – restauračního
zařízení a bufetu v Kulturním domě Radost
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4820/73/10 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
4821/73/10 Jmenování členů školských rad základních škol, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
4822/73/10 Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté z
rozpočtu statutárního města Karviná
4824/73/10 Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2010
4825/73/10 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
4826/73/10 Žádost o prodloužení hudební produkce
4827/73/10 Žádost o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komory Karviná
4830/73/10 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na
rok 2010
4831/73/10 VZ /17/OIV/10 ZŠ Kpt.Jasioka- výměna střešní krytiny a oprava
dřevěných částí krovu - zahájení zakázkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
4837/73/10 UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11
Havířov“– rozhodnutí o vyloučení zájemců z důvodu omezení počtu
zájemců
________________________________________________________________________________
4850/74/10 - Petice nájemníků z ul. Matuškova a Dlouhá Třída za zrušení hudebních produkcí
v Patro Beach na Dlouhé Tř. 51, Havířov-Město z důvodu rušení nočního klidu text odpovědi__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi na petici občanů pro zrušení hudební produkce z baru Vertigo a baru
Patro Beach z důvodu rušení klidu a nočního klidu, dle přílohy č.1
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem odpovědi na petici občanů
ukládá
předložit odpověď na petici občanů k podpisu primátorovi města

Z: vedoucí SSSÚ
T: 29.4.2010
________________________________________________________________________________
4851/74/10 - Vyjádření k oznámení záměru „Energetický zdroj na biomasu Horní Suchá“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Energetický zdroj na biomasu Horní Suchá“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č.1
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pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 29.4.2010
________________________________________________________________________________
4852/74/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených oddělením
kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2010
________________________________________________________________________________
4853/74/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Vladimíra Holubová___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Vladimíře Holubové, bytem …………………………….
________________________________________________________________________________
4854/74/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Jana Koňušiaková a Alojz
Koňušiak_____________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul.
Gen. Svobody 279/26 v Havířově-Šumbarku manž. Janě Koňušiakové a Alojzi
Koňušiakovi, bytem …………………………….
________________________________________________________________________________
4855/74/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu - Petra Smetanová_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul. Lípová
603/16 v Havířově-Městě p. Petře Smetanové, bytem …………………………….
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s tím, že nájemní smlouva bude se jmenovanou k předmětnému bytu uzavřena
v souladu se Zásadami statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům a v době, kdy bude předmětný byt právně volný
________________________________________________________________________________
4856/74/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Zuzana Pawlasová a Ondřej Pawlas_____
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Podlesí manž. Zuzaně Pawlasové a Ondřeji Pawlasovi,
bytem …………………………….
________________________________________________________________________________
4857/74/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení č. 1132/22/ZM/10 ze dne 29.3.2010
schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1 500 m2, kat. území
Bludovice
panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem …………………………….
za účelem vybudování rodinného domu
________________________________________________________________________________
4858/74/10 - Záměr směny části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směny části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov – město, o výměře 88 m2,
v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 4272/2, k.ú. Havířov –
město, o výměře 88 m2,
v majetku pana Karla Staśe, bytem …………………………….
________________________________________________________________________________
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4859/74/10 - Prodej pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5, k.ú. Prostřední
Suchá________________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemků v katastrálním území Prostřední Suchá , a to pozemky parc.č. 2156/1
o výměře 13 m2, parc.č. 2156/2 o výměře 11 m2, parc.č. 2156/3 o výměře 19 m2 ,
zastavěných budovou dětského domova a pozemku parc.č. 2157/5 o výměře 1 868 m2
včetně zpevněné plochy komunikace Moravskoslezskému kraji, Ostrava, Moravská
Ostrava 28. října 2771/117, IČ: 70890692
za cenu smluvní 1 139 463,- Kč a úhradu poplatků spojených s vkladem do katastru
nemovitostí
________________________________________________________________________________
4860/74/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 1695 o výměře cca 1 100 m2, kat. území Šumbark
paní Pavlíně Vránové, bytem ……………………………. za účelem vybudování
rodinného domu za cenu dle vyhlášky celkem 497 000,- Kč
(tj. 450,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
4861/74/10 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, zastavěná plocha , nádvoří o výměře
1 218 m2, k.ú. Bludovice spoluvlastníkům stavby haly vzpírání na tomto pozemku,
kterými jsou Sportovní klub vzpírání, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b,
IČ: 14614260, podíl ve výši 9/10 a Tělovýchovná jednota Baník Havířov, HavířovPodlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 00533441, podíl ve výši 1/10
________________________________________________________________________________
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4862/74/10 - Zrušení věcného předkupního práva na pozemky parc.č. 3809/1, 3809/2, 3809/8,
3809/9, k.ú. Havířov – město_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
zrušit věcné předkupní právo na pozemky parc.č.3809/1, 3809/2, 3809/8, 3809/9, k.ú.
Havířov – město, ve vlastnictví pana Ing.Ivana Urbance,
bytem ……………………………. 733 01 Karviná – Hranice, který splnil podmínky
veřejné soutěže č.10/MJP/2004
________________________________________________________________________________
4863/74/10 - Petice občanů ve věci záměru využití pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice_____
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi k petici občanů proti záměru komerčního využití pozemku parc.č.
257/1, v katastrálním území Bludovice, dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem odpovědi k petici občanů
Z: vedoucí OSM
T: 29. 4. 2010
________________________________________________________________________________
4864/74/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 626/1, o výměře 25 m2, k.ú. Šumbark,
panu Petru Štemberkovi, bytem …………………………….
za účelem přístupu a příjezdu k objektu truhlárny, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.6. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 625,-Kč/rok + DPH
________________________________________________________________________________
4865/74/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město, o výměře 160 m2,
panu Robertu Chlebovému, bytem …………………………….
13
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za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.6. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 224,-Kč/rok
________________________________________________________________________________
4866/74/10 - Pronájem části pozemku za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidla Taxi__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice, o výměře 18 m2, na místní
komunikaci ul. Dlouhá třída, za účelem zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího
místa s šikmým stáním, pro:
p. Tomčalu Evžena, jednatele za sdružení SOPTÍK, Havířov – Město, Národní třída
668/34, IČ: 41064852, za podmínek:
- na dobu určitou 1 rok, s účinnosti od 1.6. 2010 s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
- za částku ve výši 20.000,-Kč/rok včetně DPH, s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu nájemní smlouvy
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.5. 2010
4867/74/10 - Nájem pozemku parc. č. 60/1, k. ú. Bludovice_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájem pozemku k.ú.Bludovice, parc. č. 60/1 v rozsahu 37 m2, pro umístění čekáren
MHD, pronajímatel: ČR- Úřad práce Karviná, tř. Osvobození 1388/60a, KarvináNové Město IČ: 005 60 791
výše nájemného: dle Cenového výměru MF ČR č. 01/2010 ve výši 25,- Kč/m2/rok, tj.
při výměře 37 m2 celkem 925,-Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2010, s tím, že při
změně cenových předpisů bude nájemné upraveno v souladu s jejich zněním
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o nájmu
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
4868/74/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._________
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Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1404/3, 1404/4, k.ú. Prostřední Suchá,
pro zřízení stavby elektropřípojky k rodinnému domu ( stavebník Ing. Miroslav Jasiok
a Gabriela Jasioková, oba bytem ……………………………. ), ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02,
IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč
+ 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2010
________________________________________________________________________________
4869/74/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že stavbou nebyly dotčeny původně schválené pozemky parc.č.1839/3, 1818/3,
1854/3, 2594/7, 1880/4, 1823/47, 2093/35, 2096/9, k.ú. Bludovice
schvaluje
k usnesení Rady města Havířova č. 1865/34/04, bod 3 ze dne 25.2.2004 rozšíření
zřízení věcného břemene pro stavbu : „ Rekonstrukce plynovodů a přípojek Havířov –
lokalita Bludovický kopec, I. etapa „ k pozemkům v majetku města a to parc.č.1799/2,
1814/16, 1814/17, 1814/19, 1814/24, 1814/25, 1888/2, k.ú. Bludovice
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem : Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 420/3,
PSČ 702 72, IČ : 277 68 961. Výše úhrady se nemění.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2010
________________________________________________________________________________
4870/74/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na ul. Tolstého 4,
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Havířov-Město________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v suterénu obytného domu
ul. Tolstého 4, Havířov – Město, p. Ingrid Polákové, jako sklad pro vlastní potřebu
4871/74/10 - Změna nájemní smlouvy, záměry pronájmu nebytových prostor_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí části H objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov – Město, nájemci Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, IČ: 41197518, a to v předmětu smlouvy:
původní výměra nebytových prostor 265 m2 se snižuje na výměru novou 79,79 m2
od 1. 5. 2010, ostatní podmínky se nemění
2. záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 106 o výměře 19,62 m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, p. Davidu
Pasekovi, IČ: 63022958, k provozování kanceláře pojišťovacího poradce
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2,
č. 108 o výměře 19,62 m2, č. 110 o výměře 36,51 m2 + samostatné WC o výměře
1,92 m2 v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město.
Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy dle bodu 1.
Z: vedoucí OSM
T: 31. 5. 2010
4872/74/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na náměstí Republiky 2, Havířov – Město_
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 320 m2 v 1. a 2.
nadzemním podlaží obytného domu na náměstí Republiky 2, Havířov – Město, za
podmínek:
1. část nebytových prostor o výměře 158,92 m2 je umístěna v domě ve vlastnictví
RPG
2. část nebytových prostor o výměře 161,08 m2 je umístěna v obytném domě ve
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vlastnictví města
3. minimální nájemné je stanoveno na částku 2.000,- Kč/m2/rok
4. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
z důvodu vážného porušení nájemní smlouvy se sjednává jednoměsíční výpovědní
lhůta
5. na každou část nebytových prostor bude uzavřena samostatná nájemní smlouva
6. RPG požaduje před uzavřením nájemní smlouvy zaplatit kauci, která se rovná
trojnásobku nájemného
7. účel využití nebytových prostor není stanoven
4873/74/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 14,80 m2 v suterénu obytného domu
ul. Akátová 459/3, Havířov – Šumbark, p. Petru Šalomonovi, dohodou k 30.4.2010,
2. pronájem nebytových prostor o výměře 14,80 m2 v suterénu obytného domu ul.
Akátová 459/3, Havířov – Šumbark, p. Julii Šalomonové, jako sklad pro vlastní
potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2010
4874/74/10 - Městské podnikatelské centrum –pronájem nebytových prostor_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor kanceláře č. 401 o výměře 59,40 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 25 m2 ve 4. nadzemním podlaží Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město, spol. DOZIT PLUS s. r. o.,
IČ: 27815170, jako sklad, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení nájmu a
služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní smlouvy je výpovědní
lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní náklady
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________

4875/74/10 - Žádost o převedení nájmu_______________________________________________
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Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 81,70 m2 v 1. poschodí objektu na
Národní tř. 1542/14a, Havířov-Město, p.Františku Chobotovi, dohodou k 30.4.2010
2. pronájem nebytových prostor o výměře 81,70 m2 v 1. poschodí objektu
na Národní tř. 1542/14a, Havířov – Město, Ing. Zdeňku Osmanczykovi,
pro potřeby místní organizace České strany sociálně demokratické, za podmínek:
- nájemné 217,- Kč/m2/rok
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2010
4876/74/10 - Výpověď nájemní smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 3 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Moskevské 2, Havířov – Město, nájemci p. Petru Csabolovi, z důvodu
dluhu na nájemném
4877/74/10 - Žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 24 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Radniční 11, Havířov – Město, nájemkyni p. Daně Bukovanské
4878/74/10 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku
I. Ekologickou likvidaci:
1. 8 ks PC Macintosh, inv. č. 15/22, 17/22, 19/22, 20/22, 21/22, 22/22, 23/22, 25/22,
rok pořízení: 1994 až 1998, celková pořizovací cena: 652 760,50 Kč, a školní
rozhlas, inv. č. 91/22, rok pořízení: 2001, pořizovací cena: 60 494,70 Kč, vše ve
správě příspěvkové organizace Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537
okres Karviná, IČ: 61 98 87 23, sídlo: F. Hrubína 1537/5, Havířov – Podlesí
2. Světelná reklama „Squash“, inv. č. 25 105, rok pořízení: 1996, pořizovací cena:
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50 838,- Kč, a neonová reklama „Víceúčelová hala“, inv. č. 100 105, rok pořízení:
1991, pořizovací cena: 80 600,- Kč, obojí ve správě příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2a,
Havířov – Podlesí
3. Kopírka SHARP SF 7370, rok pořízení: 1993, pořizovací cena: 63 905,- Kč, ve
správě příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres
Karviná, IČ: 62 33 12 21, sídlo: Gorkého 329/1, Havířov – Město
4. Digitizér inv. č. 58/022, rok pořízení: 1993, pořizovací cena: 202 667,10 Kč, a
digitizér inv. číslo 29e/022, rok pořízení: 1996, pořizovací cena: 150 123,- Kč, oba
ve správě organizačního odboru MMH.
5. M29 - videorekordér JVC, typ - HR S 5000 EG, vč: 143MO EG, rok pořízení:
1989, pořizovací cena: 68 000,- Kč, ve správě Městského kulturního střediska
Havířov, IČ: 00 31 79 85, sídlo: Havířov-Město, Hlavní třída 246/31a
6. Plynový kotel MG 915 BM o objemu 150 l, rok pořízení: 1997, pořizovací cena:
108 320,10 Kč, ve správě organizace Základní škola Havířo-Město 1. Máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 22, sídlo: Havířo-Město, 1.
Máje 956/10a
7. Kopírovací stroj UTAX CD 41/51, výrobní číslo 37005907, HIM 233/022,00,
rok pořízení: 2000, pořizovací cena: 294.996,- Kč, ve správě organizačního
odboru MMH pro potřebu pracoviště rozmnožovny MMH;
Myčka nádobí FC 543 E, inv. číslo HIM 41/022.00, rok pořízení: 1997,
pořizovací cena: 115.338,80 Kč
(pro potřebu společnosti ZÁMEK Havířov, s. r. o.)
Chladící vana na láhve, inv. číslo HIM 5/022.00, rok pořízení: 1997, pořiz. cena
55 094,- Kč.
II. Odprodej kancelářského nábytku (židle) a.j., jehož úplný výčet je obsahem
přílohy č. 1, s tím, že věci budou případným zájemcům nabízeny v tomto pořadí a
za tuto kupní cenu.
1. Školské příspěvkové organizace města
(1,-Kč/ks)
2. Ostatní příspěvkové organizace města
(1,-Kč/ks)
3. Neziskové organizace v Havířově
(1,-Kč/ks)
4. Školské příspěvkové organizace MS kraje (1,-Kč/ks)
5. Nemocnice s poliklinikou Havířov,p.o.
(1,-Kč/ks)
6. Zastupitelé města Havířova a zaměstnanci MMH a PO
7. Ostatní občané, firmy, apod.
V příp. bodu 6 a 7 za cenu odpovídající
5% pořiz. ceny věcí starých 10 let a více
10% pořizovací ceny věcí novějších než 10 let, s tím, že toto pořadí bude dodržováno
i při každém dalším odprodeji pro Magistrát města Havířova neupotřebitelného
kancelářského nábytku.
________________________________________________________________________________

4879/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
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- Adamcová Miroslava a Adamcová Ludmila_______________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Adamcové Miroslavě a Adamcové
Ludmile
________________________________________________________________________________
4880/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- manželé Stanislav Ferfecki a Blanka Ferfecká____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou manželům Stanislavu Ferfeckému
a Blance Ferfecké
________________________________________________________________________________
4881/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 96 v Domě s
pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody 266/15 – paní Kanioková Marie_____
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního bytu č. 96 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody
266/15 v Havířově – Šumbarku paní Kaniokové Marii.
________________________________________________________________________________
4882/74/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- manželé Ožana Emil a Ožanová Marie___________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Emilu Ožanovi a Marii Ožanové
________________________________________________________________________________
4883/74/10 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 1.5.2010 do 31.10.2010______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 1.5.2010 do 31.10.2010 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4884/74/10 - Zahraniční služební cesta do Chorvatska__________________________________
20
Usnesení ze 74. schůze Rady města Havířova
konané dne 28..4.2010

Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční služební cestu do Chorvatska pro Ing. Tamaru Šeligovou, která se
uskuteční ve dnech 2.5. – 6.5.2010.
________________________________________________________________________________
4885/74/10 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku
Havířov – Třanovice____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
členský příspěvek pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku
Havířov – Třanovice za rok 2010 ve výši 81 700,- Kč
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat tento členský příspěvek do rozpočtových úprav II.
Z: vedoucí EO
T: 06/2010
________________________________________________________________________________
4886/74/10 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., Ostrava
konané dne 22. 3. 2010.
________________________________________________________________________________
4887/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.24 o vel. 1+ 2
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.24 o vel. 1+2
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě
pověřuje
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 10.5.2010
________________________________________________________________________________
4888/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.44 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 10.5.2010
________________________________________________________________________________
4889/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+2
na ulici Moskevská 1074/3 v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6 o vel. 1+2
na ulici Moskevská 1074/3 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.5.2010
________________________________________________________________________________
4890/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.13 o vel. 1+3
na ulici Akátová 458/1 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13 o vel. 1+3
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na ulici Akátová 458/1 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.5.2010
________________________________________________________________________________
4891/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10 o vel. 1+2
na ulici Moravská 389/1 v Havířově – Šumbarku____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10 o vel. 1+2
na ulici Moravská 389/1 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.5.2010
_______________________________________________________________________________
4892/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.46 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 495/6 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 46 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 495/6 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.5.2010
________________________________________________________________________________

4893/74/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+5
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na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+5
na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.5.2010
_______________________________________________________________________________
4894/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 10 o velikosti 1+3 v domě na ulici E.Urxe 284/3
v Havířově - Městě_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 10 o velikosti 1 + 3 v domě na ulici E.Urxe 284/3
v Havířově – Městě, p. Pavlu Ončovi, bytem ……………………………. , a to
za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj.
předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
_______________________________________________________________________________
4895/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+2 v domě na ul. Na Nábřeží 714/105
v Havířově - Městě_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Na Nábřeží 714/105
v Havířově – Městě, pí. Yvoně Šestákové, bytem ……………………………. ,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj.
složení kauce ve výši 4.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4896/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě na ul. Na Nábřeží 750/141
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v Havířově - Městě_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 11 o velikosti 1 + 1 v domě na ul.Na Nábřeží 750/141
v Havířově – Městě, pí. Anně Práznovské, bytem ……………………………. ,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj.
složení kauce ve výši 4.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4897/74/10 - Pronájem bytové jednotky č. 18 o velikosti 1+3 v domě na ul. M. Pujmanové
1121/22 v Havířově - Šumbarku____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 18 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.M.Pujmanové
1121/22 v Havířově-Šumbarku,
pí. Patricii Tomisové, bytem ……………………………., a to za předpokladu
dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném
„Záměru“, tj. složení kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky
před podpisem nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4898/74/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.4.2010 do 1.5.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.4.2010 do
1.5.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
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s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.4.2010 do
1.5.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
4899/74/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/7 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši
958/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha
o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Jaroslavu
a Ivě Hladišovým za kupní cenu 333.568,- Kč
pověřit
Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4900/74/10 - Zástupce města ve Společenstvích vlastníků jednotek________________________
Rada města Havířova
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku v souladu s § 102 odst. 3) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích zastupováním statutárního města Havířova ve Společenstvích
vlastníků bytových jednotek domu na ul. Klidná 697/5 v Havířově – Městě, ul. Klidná
794/15 v Havířově - Městě a ul.Sukova 821/4 v Havířově – Městě a ke všem úkonům
souvisejících s postavením vlastníka bytových jednotek v těchto Společenstvích
vlastníků
pověřuje
primátora města Františka Chobota podpisy plných mocí
ukládá
řediteli Městské realitní agentury, s.r.o. Havířov realizovat nezbytné kroky související
se svoláním nejvyššího orgánu společenství, zajistit registraci společenství
v obchodním rejstříku na základě usnesení Společenství vlastníků a připravit nezbytné
smlouvy
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 31.5.2010
________________________________________________________________________
4901/74/10 - „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Krajní 2,
26

Usnesení ze 74. schůze Rady města Havířova
konané dne 28..4.2010

Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1179/OIV/09_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 1179/OIV/09 o stavební
změny a dodatečné stavební práce za cenu 445 195,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.3
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. dle objednatele 1179/OIV/09
neprovedených stavebních prácí za cenu (- 316 420,- Kč ) bez DPH, dle položek
rozpočtu - Příloha č. 3
3. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
1179/OIV/09 – související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1179/OIV/ 09 na
provedení stavby „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Krajní 2,
Havířov-Podlesí“, v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, kterým se cena díla
celkem v Čl. V. navyšuje o částku 128 775, - bez DPH , tj. o 245.879,40 vč. DPH
dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1179/OIV/09 ze dne 18.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1179/OIV/09
Z: ředitel MRA
T: 12.5.2010
________________________________________________________________________________
4902/74/10 - „Komplexní oprava panelového domu VO S, ul. Dlouhá třída 91/1144,
Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1172/OIV/09_____
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 1172/OIV/09 o stavební
změny a dodatečné stavební práce za cenu 424 716,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.3
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. dle objednatele 1172/OIV/09
neprovedených stavebních prácí za cenu (- 77 787,- Kč ) bez DPH, dle položek
rozpočtu - Příloha č. 3
3. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
1172/OIV/09 – související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1172/OIV/ 09 na
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provedení stavby „Komplexní oprava panelového domu VO S, ul. Dlouhá třída
91/1144, Havířov-Podlesí“, v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, kterým se cena
díla celkem v Čl. IV. navyšuje o částku 346 929, - bez DPH , tj. o 400 557,- vč.
DPH dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1172/OIV/09 ze dne 13.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1172/OIV/09
Z: ředitel MRA
T: 3.5.2010
________________________________________________________________________________
4903/74/10 - Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech ve vlastnictví statutárního města Havířov___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
- Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech prostřednictvím anténního systému umístěného na střeše dle článku II.
důvodové zprávy
- Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech prostřednictvím systému umístěného v suterénu bytového domu dle článku
III. důvodové zprávy
- Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech prostřednictvím strukturované kabeláže vybudované vlastníkem dle článku
IV. důvodové zprávy
- Postup při žádostech uživatelů bytů nebo nebytových prostor o umožnění příjmu
rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů podle zákona č.321/2001 Sb. dle
článku V. důvodové zprávy
Z: ředitel MRA, s.r.o.
________________________________________________________________________________
4904/74/10 - VZ/DsH/1/10 „Úklid prostor budovy Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace, na ul.Lidická 52c/1200“_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro
veřejnou zakázku zn. VZ/DsH/1/10 „Úklid prostor budovy Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace ul. Lidická 52c/1200“
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti
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MW - DIAS,a.s. , Horní Těrlicko 443, PSČ 735 42 Těrlicko, IČ 25368907
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky společnosti MW – DIAS, a.s., Horní Těrlicko 443,
PSČ 735 42 Těrlicko, IČ 25368907
Z: ředitel DSH, p.o.
T: 30.4.2010
________________________________________________________________________________
4905/74/10 - Plnění rozpočtu města Havířova za období leden – březen 2010________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova za období leden – březen 2010.
________________________________________________________________________________
4906/74/10 - Realizace propagačního filmu o městě „Havířov – město květů“_______________
Rada města Havířova
schvaluj e
1. záměr výroby propagačního filmu „Havířov - město květů“ společností POLAR
televize Ostrava,s.r.o., IČ 25859838 za cenu 390 000,- Kč bez DPH (468 000,- vč.
DPH)
2. zahrnutí výroby filmu o městě „Havířov - město květů“ do plánu budování
pozitivního image města „Přitažlivé město Havířov“
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat částku 468 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu II.
na rok 2010
________________________________________________________________________
4907/74/10 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
paní Štěpánku Jarošíkovou, bytem ……………………………. , do výkonu funkce
člena školské rady na Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres
Karviná ke dni 29.4. 2010
pověřuje
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primátora statutárního města pana Františka Chobota podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
- odboru školství a kultury informovat základní školu o nově jmenovaném členu
školské rady
- předat jmenovací dekret novému člen školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
4908/74/10 - Snížení nájmu - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s.__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájmu Vysoké škole sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s., ul. V.Nezvala 801/1, Havířov-Město (IČ 25 84 08 86)
z částky 180.000,- Kč na polovinu, tj. 90.000,- Kč/rok včetně DPH pro rok 2010
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu
nemovitostí
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
4909/74/10 - VZ/12/OKS/10– Plošná oprava chodníku na ul. Karvinská, Havířov – Město
- vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_______
Rada města Havířova
zadává
zakázku č. VZ/12/OKS/10 na stavební práce "Plošná oprava chodníku na ul.
Karvinská, Havířov – Město“ uchazeči Technické služby Havířov a. s. IČ: 253 75 601
s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena s nabídkovou cenou 4 482 400,00 Kč bez DPH
(5 378 880,00 Kč vč. DPH), s termínem provedení prací 75 kalendářních dnů a se
záruční lhůtou 72 měsíců
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem
Z: vedoucí OKS
T: 05/2010
________________________________________________________________________________
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4910/74/10 - „Stavba č. 8008 – Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět“, Havířov – Prostřední
Suchá - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/09_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu termínu plnění v čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 1343/OIV/09, a to
prodloužení o 90 kalendářních dnů
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.1343/OIV/09 Čl. III, odst. 1., bodu 1.1 a
z Přílohy SoD č. 1 kovové stavební konstrukce za cenu 31 904,-Kč včetně DPH
(26 587,- Kč bez DPH),
3. změnu položkového rozpočtu SO 01 – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo
1343/OIV/09 související s bodem 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/09 v rozsahu bodů 1 až 3
tohoto usnesení, kterým bude prodloužen termín plnění díla v čl. VI. odst. 1. o 90
kalendářních dnů a snížena cena díla celkem v čl. VII., odst. 1. o částku 31.904,- Kč
vč. DPH dle Přílohy č. 1
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/09 ze dne 12.10.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/09 ze dne 12.10.2009
Z: vedoucí OIV
T: 7.5. 2010
4911/74/10 - Informativní zpráva o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu „Domov
seniorů Helios“_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu „Domov seniorů
Helios“
________________________________________________________________________________
4912/74/10 - OŘ/4/OIV/10 - „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží,
1. a 2. etapa“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/4/OIV/10 - „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél
ulice Na Nábřeží, 1. a 2. etapa“
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1. společnost JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581 - z důvodu nesplnění kvalifikace
2. společnost BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269 - z důvodu nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/4/OIV/10 - „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél
ulice Na Nábřeží, 1. a 2. etapa“ společnosti TEVOS, s.r.o., IČ: 14613948, která
předložila nejvhodnější nabídku
s výší nabídkové ceny
30.394.507,-Kč bez DPH
s dobou plnění I. etapy
120 dnů
s dobou plnění II. etapy
28 dnů
se smluvní pokutou za nedodržení doby plnění I. etapy
35.000,-Kč
se smluvní pokutou za nedodržení doby plnění II. etapy
35.000,-Kč
35.000,-Kč
se smluvní pokutou pokuta za neodstranění vad a nedodělků
s délkou záruční doby
96 měsíců
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: STRABAG a.s.
3. místo: COLAS CZ, a.s.
4. místo: Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
5. místo: ODS–Dopravní stavby Ostrava, a.s.
6. místo: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
7. místo: Beskydská stavební, a.s.
8. místo: SATES MORAVA spol. s r.o.
9. místo: ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
10. místo: SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.
11. místo: D.I.S., spol. s r.o.
12. místo: KR OSTRAVA a.s.
13. místo: RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí RMH společnosti GORDION, s.r.o. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 30.4.2010
________________________________________________________________________________
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4913/74/10 - ZPŘ/7/OIV/10 – „VÚH – osvětlení ledové plochy“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky___________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/7/OIV/10 – „VÚH – osvětlení ledové plochy“
1. společnost P E T A X a.s., IČ: 13642766 - z důvodu neúplnosti nabídky
2. společnost BREMA, spol. s r.o., IČ: 44264321 - z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/7/OIV/10 – „VÚH – osvětlení ledové plochy“ společnosti
VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595, která předložila nejvhodnější nabídku s výší
nabídkové ceny 4.649.566,56 Kč bez DPH (5.579.479,96 Kč včetně 20% DPH), se
sankcí za nedodržení termínu dokončení realizace ve výši 5.000,-Kč za každý den
prodlení a s délkou záruční lhůty díla v měsících (mimo zářivek)
120 měsíců
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: KUMAN spol. s r.o.
3. místo: TEVOS, s.r.o.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 3.5.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: květen 2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: červen 2010
________________________________________________________________________
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4914/74/10 - OŘ/3/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – 1. etapa – Obytné
ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky___________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/3/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – 1.
etapa – Obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ sdružení
společností ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, a STRABAG a.s.,
IČ: 60838744, pod názvem Sdružení ŠUMBARK 2010, které předložilo nejvhodnější
nabídku
- s výší nabídkové ceny 50.494.042,-Kč bez DPH (60.592.850,-Kč včetně 20% DPH)
- s termínem realizace za 187 kalendářních dnů
- s výší smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění z celkové ceny díla 0,85%
- s výší smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění delším jak 21 dní 250.000,-Kč
- s výší smluvní pokuty za nedodržení termínu vyklizení staveniště 250.000,-Kč
- s termínem nástupu k odstranění vady v záruční době 2 pracovní dny
- s termínem odstranění vad v záruční době do 2 dnů od započetí prací
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: SATES MORAVA spol. s r.o.
3. místo: COLAS CZ, a.s.
4. místo: JANKOSTAV s. r.o.
5. místo: D.I.S., spol. s r.o.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí RMH společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 3.5.2010
________________________________________________________________________
4915/74/10 - Mgr. Danuše Korczyńská – informace o soudním sporu o náhradu škody_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah žaloby podané na statutární město Havířov Mgr. Danuší Korczyńskou o
náhradu škody 200.000,-Kč za podmáčení nemovitostí ve vlastnictví manželů
Korczyńských dle Přílohy č. 1
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2. obsah Platebního rozkazu j.č. 166 C 198/2009-21 vydaného Okresním soudem
v Karviné, pobočka Havířov, dne 13.4.2010 dle Přílohy č. 2
3. informaci o plnění usnesení RMH č. 4057/60/09 t.j. o navezení ornice na pozemek
manželů Korczyńských- zahradu par.č.1450 k.ú. Šumbark a vybudování obvodové
drenáže na pozemku města par.č. 1674 k.ú. Šumbark dle důvodové zprávy
schvaluje
1. podání odporu proti platebnímu příkazu j.č. 166 C 198/2009-21 ze dne 13.4.2010
2. změnu termínu plnění v usnesení č. 4057/60/09 bodě 3. části ukládá z 6/2010 na
10/2010
________________________________________________________________________________
4916/74/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
4917/74/10 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova za I. čtvrtletí 2010
________________________________________________________________________________
4918/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 1 programu_______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem Havířov-Město, U
Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
1. Program zasedání jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady (ZJS):
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů zasedání jediného společníka ve
výkonu působnosti valné hromady (2.ověřovatel zápisu, skrutátor).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2009.
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3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a odst. 9 ObchZ za
rok 2009.
4. Zpráva členů dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření
k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku po zdanění a k návrhu odměn
orgánům společnosti.
5. Výroční zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2009.
6. Návrh na rozdělení zisku a odměn orgánům společnosti.
7. Různé a závěr.
volí
orgány zasedání jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
společnosti:
druhým ověřovatelem zápisu ....................................................Miroslava Kronenberga
skrutátorem hlasů....................................................................... Radima Mudru
konstatuje
- že předsedou ZJS je předsedající 74. schůze RMH ........................František Chobot
- že zapisovatelkou ZJS je zapisovatelka 74. schůze RMH.............. Monika Krpelíková
________________________________________________________________________________
4919/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 2 programu_______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti MRA, s.r.o.
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2009 ve
znění dle přílohy k bodu č. 2 programu ZJS
________________________________________________________________________________
4920/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 3 programu_______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti MRA, s.r.o.
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 ve znění dle přílohy k bodu
č. 3 programu ZJS i výsledek přezkoumání této zprávy dozorčí radou společnosti
MRA,s.r.o. dle důvodové zprávy k bodu 3 programu ZJS
________________________________________________________________________________
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4921/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 4 programu_______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti MRA, s.r.o.
bere na vědomí
Zprávu členů dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně stanoviska k řádné
účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku po zdanění a k návrhu odměn orgánům
společnosti ve znění důvodové zprávy k bodu 4 programu ZJS a přílohy k bodu 4
programu ZJS
________________________________________________________________________________
4922/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 5 programu_______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti MRA, s.r.o.
schvaluje
řádnou účetní závěrku hospodaření MRA,s.r.o. za rok 2009 dle přílohy důvodové
zprávy k bodu 5 programu ZJS
________________________________________________________________________________
4923/74/10 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - bod č. 6 programu ______________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti MRA, s.r.o.
schvaluje
rozdělení zisku a výši odměn členům orgánů společnosti za rok 2009 dle důvodové
zprávy k bodu č. 6 programu ZJS
Člen Rady města Havířova Mgr. Rudolf ŠIMEK (HPH) v tomto bodě nehlasoval
z důvodu střetu zájmu
________________________________________________________________________________
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4924/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 1 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, K Zámečku
243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo
„společnost“)
schvaluje
1. Program zasedání jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady (ZJS):
1. Zahájení, schválení programu, volba orgánů zasedání jediného společníka ve
výkonu působnosti valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu,
skrutátor).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2009.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vč. vyjádření k řádné
účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku, k návrhu odměn orgánům společnosti
a stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok
2009.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku za
rok 2009.
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
6. Návrh na rozdělení odměn orgánům společnosti.
7. Různé a závěr.
volí
orgány zasedání jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
společnosti:
druhým ověřovatelem zápisu ............................................................Radima Mudru
skrutátorem hlasů................................................................................ Vladislava Fukalu
konstatuje
- že předsedou ZJS je předsedající 74. schůze RMH ....................... František Chobot
- že zapisovatelkou ZJS je zapisovatelka 74. schůze RMH.............. Monika Krpelíková
________________________________________________________________________________
4925/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 2 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
schvaluje
38

Usnesení ze 74. schůze Rady města Havířova
konané dne 28..4.2010

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2009 ve
znění dle přílohy č. 2.
________________________________________________________________________________
4926/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 3 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vč. vyjádření k řádné účetní
závěrce, návrhu na rozdělení zisku, k návrhu odměn orgánům společnosti a stanoviska
ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2009 ve znění dle
Přílohy č. 3.
________________________________________________________________________________
4927/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 4 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
schvaluje
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2009 ve znění dle Příloh č. 4
2. převedení čistého zisku společnosti za rok 2009 ve výši 353 123,57 Kč na účet
neuhrazené ztráty minulých let a přidělení částky 18586,- Kč do rezervního fondu.
________________________________________________________________________________
4928/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 5 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle §66a odst. 9 obchodního
zákoníku za rok 2009 ve znění dle Přílohy č.5.
________________________________________________________________________________
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4929/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 6 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
schvaluje
rozdělení odměn členům dozorčí rady a jednatelům společnosti za rok 2009 ve výši
dle přílohy č. 6a a č. 6b.
________________________________________________________________________________
4930/74/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 7 programu____________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
bere na vědomí
1. informaci jednatelů o ubytování v hotelu Zámek v letech 2005 – 2010 dle Přílohy č.
7a
2. investiční záměr společnosti pro rok 2010-2011 dle Přílohy č. 7b
ukládá
do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě založit účetní
závěrky vč. příloh k účetní závěrce za roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009
Z: jednatelé společnosti
T: 11/2010
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 75. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.5.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I. část

Č.jed.

KP/57 864/Kl/2010

V Havířově dne 20.5.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010
4931/75/10 - Schválení ověřovatele zápisu
4932/75/10 - Schválení ověření zápisu
4933/75/10 - Schválení programu 75. schůze RMH, konané dne 19.5.2010
4934/75/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
4935/75/10 - Informativní zpráva povodňové komise a poskytnutí dotací 6 obcím na
odstranění škod způsobených povodněmi
4936/75/10 - Český institut interních auditorů – členství
4937/75/10 - Vyjádření k návrhu koncepce „Krajský program snižování emisí
Moravskoslezského kraje“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
4938/75/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel.
1+2, II. ktg na ulici Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbark
4939/75/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel.
1+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
4940/75/10 – Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel.
1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě
4941/75/10 - Pronájem bytové jednotky č. 13 o velikosti 1+2 v domě na ul. K.V.Raise
1080/12 v Havířově - Podlesí
4942/75/10 - Pronájem bytové jednotky č. 10 o velikosti 1+2 v domě na ul. Na Nábřeží
760/133 v Havířově-Městě
4943/75/10 - Pronájem bytové jednotky č. 44 o velikosti 0+1 v domě na ul. Mládežnická
1562/7 v Havířově - Podlesí
4944/75/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město
4945/75/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov – Město
4946/75/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov – Město
4947/75/10 - Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným
4948/75/10 - „Komplexní oprava panelového domu VOS 5, ul. Astronautů 9/1094,
Havířov – Město “ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1197/OIV/09
4949/75/10 - Rozdělení dvou bytových jednotek o vel. 1+5 v obytném domě na ul. H.
Malířové 1152/2 a 1154/6 v Havířově – Šumbarku
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4950/75/10 - „Sanace obytného domu, ul. Česká 1-11, Havířov-Město “- uzavření
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1198/OIV/09
4951/75/10 - Žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas
s převodem částky 700 000 ,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
4952/75/10 - Zvýšení finančních prostředků pro investiční fond Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace na zakoupení transformátoru 22/0,4 kV
ve výši 357 000,- Kč
4953/75/10 - Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010
4954/75/10 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovou
organizací SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením
4955/75/10 - Žádost o schválení Seznamu projektů doporučených k podpoře v rámci
intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů IPRM IOP „Zóna Šumbark
II Za Teslou „
4956/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Moravskoslezsko ZŠ a MŠ Frýdecká
4957/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Gen. Svobody
4958/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ 1. máje
4959/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko ZŠ K. Světlé
4960/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Moravskoslezsko ZŠ Jarošova
4961/75/10 - „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“ – zahájení poptávkového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
4962/75/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Digitalizace
archivů na MMH“
4963/75/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Implementace
manažerského informačního systému ve struktuře MMH“
4964/75/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 575, 564/1, k.ú. Bludovice
4965/75/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice
4966/75/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá
4967/75/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark
3
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4968/75/10 - Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark,
záměr pronájmu pozemku parc. č. 335, k. ú. Šumbark
4969/75/10 - Záměr směny pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice
4970/75/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark
4971/75/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a směna
pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.
4972/75/10 - Úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť
z majetku Technických služeb Havířov a.s., do majetku města
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010
4931/75/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010
pana Mgr. Rudolfa ŠIMKA
________________________________________________________________________________
4932/75/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.4.2010
________________________________________________________________________________
4933/75/10 - Schválení programu 75. schůze RMH, konané dne 19.5.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010 upravený dle
připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
4934/75/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
3397/50/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce
stávajícího a výstavba nového“
4786/73/10 Převod činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita Český Těšín
na statutární město Havířov
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
1064/15/07 Kanalizační přípojka p. Pečinka, ul. Na Záguří 21a, Havířov –
Bludovice
4358/65/09 Zásady statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
4441/67/10 Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad
Terasou“
4650/71/10 Pořízení monitorovacích jednotek GPS pro vozidla v majetku města
Havířova
4759/72/10 Stavba č. 7110 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
4760/72/10 Stavba č. 9034 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
4761/72/10 Stavba č. 7109 - „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
4762/72/10 Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni
31.12.2009
4764/72/10 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - příprava jednání jediného
akcionáře v působnosti valné hromady
4765/72/10 Technické služby Havířov a.s. - příprava jednání jediného akcionáře
v působnosti valné hromady
4802/73/10 Pronájem pozemků parc.č. 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/7, 1642/9,
1642/10, 1642/11 v k.ú. Šumbark
4832/73/10 Stavby č. 3068 a 3069 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Dolní
a Prostřední Suchá“ - zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na
služby
4839/73/10 Žádost o plnou úhradu státem na realizaci projektu
„Příprava a resocializace území na přípravu výstavby Areálu volného
času v Havířově“
4850/74/10 Petice nájemníků z ul. Matuškova a Dlouhá Třída za zrušení
hudebních produkcí v Patro Beach na Dlouhé Tř. 51, HavířovMěsto z důvodu rušení nočního klidu - text odpovědi
4851/74/10 Vyjádření k oznámení záměru „Energetický zdroj na biomasu Horní
Suchá“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
4863/74/10 Petice občanů ve věci záměru využití pozemku parc.č. 257/1, k.ú.
Bludovice
4868/74/10 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4887/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.24 o
vel. 1+ 2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě
4888/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44 o
vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
4889/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel.
1+2 na ulici Moskevská 1074/3 v Havířově – Městě
4890/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.13 o vel.
1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově – Šumbarku
6
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4891/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10 o vel.
1+2 na ulici Moravská 389/1 v Havířově – Šumbarku
4892/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.46 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově – Šumbarku
4893/74/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2
o vel. 1+5 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku
4901/74/10 „Komplexní oprava panelového domu T 06 B BTS, ul. Krajní 2,
Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č.1179/OIV/09
4902/74/10 „Komplexní oprava panelového domu VO S, ul. Dlouhá třída 91/1144,
Havířov-Podlesí“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č.1172/OIV/09
4907/74/10 Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
4908/74/10 Snížení nájmu - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s.
4910/74/10 „Stavba č. 8008 – Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět“, Havířov –
Prostřední Suchá - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/09
4912/74/10 OŘ/4/OIV/10 - „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na
Nábřeží, 1. a 2. etapa“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
4914/74/10 OŘ/3/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – 1. etapa –
Obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
________________________________________________________________________________
4935/75/10 - Informativní zpráva povodňové komise a poskytnutí dotací 6 obcím na
odstranění škod způsobených povodněmi__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v květnu 2010 těmto
obcím:
Statutárnímu městu Karviná IČ 00297534
ve výši 50 000,- Kč
Bohumín
IČ 00297569
ve výši 50 000,- Kč
Albrechtice
IČ 00297429
ve výši 25 000,- Kč
IČ 00296686
ve výši 25 000,- Kč
Horní Bludovice
Horní Suchá
IČ 00575917
ve výši 25 000,- Kč
Těrlicko
IČ 00297666
ve výši 25 000,- Kč
ukládá
dotace z OJ 10 ve výši celkem 200 000,- Kč zapracovat do úprav rozpočtu II
Z: vedoucí EO
T: 6/2010
________________________________________________________________________________
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4936/75/10 - Český institut interních auditorů – členství_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
členství města v Českém institutu interních auditorů o. s. se sídlem v Praze,
IČ 62932632, a úhradu ročního členského příspěvku ve výši 1.500,- Kč za r. 2010
a 3.000,- Kč od r. 2011
________________________________________________________________________________
4937/75/10 - Vyjádření k návrhu koncepce „Krajský program snižování emisí
Moravskoslezského kraje“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí_______
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k návrhu koncepce „Krajský program snižování emisí Moravskoslezského
kraje“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 21.5.2010
________________________________________________________________________________
4938/75/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+2,
II. ktg na ulici Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbark________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel. 1+2,
II. ktg. na ulici Jarošova 748/4a v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o
T: 24.5.2010
________________________________________________________________________________
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4939/75/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 24.5.2010
________________________________________________________________________________
4940/75/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11 o vel. 1+1
na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 24.5.2010
________________________________________________________________________________
4941/75/10 - Pronájem bytové jednotky č. 13 o velikosti 1+2 v domě na ul. K.V.Raise 1080/12
v Havířově - Podlesí___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 13 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.K.V.Raise 1080/12 v
Havířově – Městě, p. Martinu Linetovi, bytem …………………………, a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. složení
kauce ve výši 5.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
________________________________________________________________________________
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4942/75/10 - Pronájem bytové jednotky č. 10 o velikosti 1+2 v domě na ul. Na Nábřeží
760/133 v Havířově-Městě_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 10 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Na Nábřeží 760/133
v Havířově – Městě, pí. Kateřině Szuscíkové, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném
„Záměru“, tj. složení kauce ve výši 5.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky
před podpisem nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4943/75/10 - Pronájem bytové jednotky č. 44 o velikosti 0+1 v domě na ul. Mládežnická
1562/7 v Havířově - Podlesí_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 44 o velikosti 0 + 1 v domě na ul.Mládežnická 1562/7
v Havířově – Podlesí, pí. Julii Brandýsové, bytem …………………………,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném
„Záměru“, tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před
podpisem nájemní smlouvy.
2. uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
4944/75/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov – Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/5 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši
1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast.
plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Ivetě Dočekalové za kupní cenu 349.634,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________
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4945/75/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov – Město__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.794/1 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši
1130/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast.
plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Otakaru Černému za kupní cenu 360.017,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
4946/75/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov – Město__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.794/3 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 845/10
000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o
výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Yvettě Horeličanové za kupní cenu 271.339,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________
4947/75/10 - Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. stav pořadníků na jednotlivé velikosti bytů po provedené aktualizaci k datu
30.4.2010 dle přiloženého seznamu – příloha č.2
2. přehled o počtu přidělených bytů v bytových pořadnících dle jednotlivých velikostí
bytů za dobu posledních 3 let vypracovaný MRA, s.r.o. – příloha č. 3
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schvaluje
1. vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu větší velikosti než 0+1 se smluvním
nájemným, kteří neprovedli aktualizaci do 30.4.2010, dle přiloženého seznamu
- příloha č.1
2. změnu specifikace jednotlivých pořadníků z označení x+1 na označení x pokojový
byt
3. doporučení MRA,s.r.o. ohledně dalšího postupu při vedení pořadníků dle důvodové
zprávy
pověřuje
MRA, s.r.o, U Lesa 3a/865, Havířov -Město, zaslat žadatelům o byt, kteří neprovedli
aktualizaci k 30.4. 2010, rozhodnutí o vyřazení z pořadníku
Z: ředitel MRA
T: 6/2010

ukládá

1. zapracovat změny postupu při vedení pořadníků dle bodu 3 tohoto usnesení do
„Zásad statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům“ zn. ZS/25/RMH/2009 ze dne 2.12.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
13.1.2010
Z: vedoucí OSM
T: na RMH 9.6.2010
2. předložit upravené Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
k vyjádření bytové komisi RMH
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2010
3. předložit RMH harmonogram tvorby nových pořadníků na byty dle nových Zásad
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
Z: ředitel MRA
T: 23.6.2010
________________________________________________________________________________
4948/75/10 - „Komplexní oprava panelového domu VOS 5, ul. Astronautů 9/1094, Havířov –
Město “ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1197/OIV/09______________
Rada města Havířova
schvaluje
1.rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 1197/OIV/09 o dodatečné
stavební práce za cenu 32 038,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.3
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2.změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
1197/OIV/09 – související s rozšířením předmětu smlouvy a změnou sazeb DPH
3.uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1197/OIV/ 09 na
provedení stavby „Komplexní oprava panelového domu VOS 5, ul. Astronautů
9/1094, Havířov – Město “, v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, kterým se cena
díla celkem v Čl. V. navyšuje o částku 32 038, - bez DPH , tj. o 145 276,- vč. DPH
dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1197/OIV/09 ze dne 25.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1197/OIV/09
Z: ředitel MRA
T: 28.5.2010
________________________________________________________________________________
4949/75/10 - Rozdělení dvou bytových jednotek o vel. 1+5 v obytném domě na ul. H.
Malířové 1152/2 a 1154/6 v Havířově – Šumbarku___________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 4893/74/10 ze dne 28.4.2010 – záměr statutárního města Havířova
pronajmout jednotku č.2 o vel. 1+5 na ulici H. Malířové 1152/2 v Havířově Šumbarku
schvaluje
1. rekonstrukci bytové jednotky č. 2 o vel. 1+5 v obytném domě na ul.Heleny
Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2 a 1+3
2. rekonstrukci bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 v obytném domě na ul.Heleny
Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytových jednotek
T: 31.10. 2010
Z: ředitel MRA, s.r.o.
________________________________________________________________________________
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4950/75/10 - „Sanace obytného domu, ul. Česká 1-11, Havířov-Město “- uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č.1198/OIV/09_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 1198/OIV/09 o dodatečné
stavební práce za cenu 897 367,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.3
2. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
1198/OIV/09 – související s rozšířením předmětu smlouvy a změnou sazeb DPH
3. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1198/OIV/ 09 na
provedení stavby „Sanace obytného domu, ul. Česká 1-11, Havířov - Město“,
v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, kterým se cena díla celkem v Čl. V. navyšuje
o částku 897 367, - bez DPH, tj. o 1 065 051,- vč. DPH dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1198/OIV/09 ze dne 25.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 1198/OIV/09
Z: ředitel MRA
T: 28.5.2010
________________________________________________________________________________
4951/75/10 - Žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas s převodem
částky 700 000 ,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního_________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov převod částky 700 000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního.
________________________________________________________________________________
4952/75/10 - Zvýšení finančních prostředků pro investiční fond Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace na zakoupení transformátoru 22/0,4 kV ve výši
357 000,- Kč__________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
zvýšení finančních prostředků pro investiční fond Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace na zakoupení transformátoru 22/0,4 kV o výši 357 000,- Kč
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ukládá
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení příspěvku na investice do
návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010
________________________________________________________________________________
4953/75/10 - Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji
na rok 2010 ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Zámek Havířov –
oprava střechy“
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
4954/75/10 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovou
organizací SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením______________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o partnerství mezi statutárním městem Havířov, IČ: 00297488, se
sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město, 736 01 a SANTÉ – Domov pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvkovou organizací, IČ: 00847470 se sídlem Tajovského
1156/1,736 01 Havířov-Podlesí v rámci projektu „SANTÉ – Domov pro osoby se
zdravotním postižením“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS2
Moravskoslezsko
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem smlouvy o partnerství
________________________________________________________________________________
4955/75/10 - Žádost o schválení Seznamu projektů doporučených k podpoře v rámci
intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů IPRM IOP „Zóna Šumbark II Za
Teslou „______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci intervence 5.2b) – Regenerace
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bytových domů IPRM IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města do Integrovaného operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013
________________________________________________________________________________
4956/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ZŠ a MŠ Frýdecká______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace Základní školou a Mateřskou školou Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČ 48805289, z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, oblast podpory 2.1.1., ve výši 4 611 582,- Kč na realizaci projektu
„Učíme se pro život – ZŠ Frýdecká, Havířov“
ukládá
jako zřizovatel příspěvkové organizace
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecka, příspěvková
organizace
1. jmenovat do 7 členné výběrové komise na veřejnou zakázku nadpoloviční většinu
členů ze zástupců zřizovatele: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora
PaedDr. Svatopluk Novák, člen RMH
Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí OŠK
Ing. Vladan Almáš, referent OVVSR
Náhradníci: Mgr. Rudolf Šimek, člen RMH
Miroslav Kronenberg, člen RMH
2. konzultovat s odborem právních služeb MMH postup zadávacího řízení
3. předložit výsledek zadávacích řízení RMH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
změnu usnesení ZMH č. 960/18/ZM/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo
spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 375 000,- Kč
z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „375 000,- Kč“ se mění na částku „373 913,-Kč“
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4957/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ZŠ Gen. Svobody_______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace Základní školou Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres
Karviná, IČ 48805513, z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, oblast podpory 2.1.1., ve výši 8 215 444,- Kč na realizaci projektu
„Modernizace výuky – interaktivně a globálně“
ukládá
jako zřizovatel příspěvkové organizace
ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
1. jmenovat do 7 členné výběrové komise na veřejnou zakázku nadpoloviční většinu
členů ze zástupců zřizovatele: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora
PaedDr. Svatopluk Novák, člen RMH
Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí OŠK
Ing. Vladan Almáš, referent OVVSR
Náhradníci: Mgr. Rudolf Šimek, člen RMH
Miroslav Kronenberg, člen RMH
2. konzultovat s odborem právních služeb MMH postup zadávacího řízení
3. předložit výsledek zadávacích řízení RMH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení ZMH č. 960/18/ZM/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo
spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 750 000,- Kč
z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „750 000,- Kč“ se mění na částku „666 118,- Kč“
4958/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ZŠ 1. máje_____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace Základní školou Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ 70958122, z Regionálního operačního programu NUTS II
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Moravskoslezsko, oblast podpory 2.1.1., ve výši 4 624 746,- Kč na realizaci projektu
„Moderními metodami ke kvalitní výuce“
ukládá
jako zřizovatel příspěvkové organizace
ředitelce Základní školy Havířov- Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace
1. jmenovat do 7 členné výběrové komise na veřejnou zakázku nadpoloviční většinu
členů ze zástupců zřizovatele: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora
PaedDr. Svatopluk Novák, člen RMH
Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí OŠK
Ing. Vladan Almáš, referent OVVSR
Náhradníci: Mgr. Rudolf Šimek, člen RMH
Miroslav Kronenberg, člen RMH
2. konzultovat s odborem právních služeb MMH postup zadávacího řízení
3. předložit výsledek zadávacích řízení RMH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení ZMH č. 960/18/ZM/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo
spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 375 000,- Kč
z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „375 000,- Kč“ se mění na částku „374 980,-Kč“
4959/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ZŠ K. Světlé____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace Základní školou Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48805424) z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko,
oblast podpory 2.1.1., ve výši 2 752 811,- Kč na realizaci projektu „Počítač-součást
moderní výuky“
ukládá
jako zřizovatel příspěvkové organizace
řediteli Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
1. jmenovat do 7 členné výběrové komise na veřejnou zakázku nadpoloviční většinu
členů ze zástupců zřizovatele: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora
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PaedDr. Svatopluk Novák, člen RMH
Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí OŠK
Ing. Vladan Almáš, referent OVVSR
Náhradníci: Mgr. Rudolf Šimek, člen RMH
Miroslav Kronenberg, člen RMH
2. konzultovat s odborem právních služeb MMH postup zadávacího řízení
3. předložit výsledek zadávacích řízení RMH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení ZMH č. 960/18/ZM/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo
spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 225 000,- Kč
z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „225 000,- Kč“ se mění na částku „223 201,- Kč“
4960/75/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ZŠ Jarošova___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace Základní školou Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ 70958165, z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, oblast podpory 2.1.1., ve výši 1 849 969,- Kč na realizaci projektu
„Multimediální školy pro všechny“
ukládá
jako zřizovatel příspěvkové organizace
řediteli Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
1. jmenovat do 7 členné výběrové komise na veřejnou zakázku nadpoloviční většinu
členů ze zástupců zřizovatele: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora
PaedDr. Svatopluk Novák, člen RMH
Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí OŠK
Ing. Vladan Almáš, referent OVVSR
Náhradníci: Mgr. Rudolf Šimek, člen RMH
Miroslav Kronenberg, člen RMH
2. konzultovat s odborem právních služeb MMH postup zadávacího řízení
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3. předložit výsledek zadávacích řízení RMH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení ZMH č. 960/18/ZM/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo
spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 150 000,- Kč
z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „150 000,- Kč“ se mění na částku „149 998,- Kč“
4961/75/10 - „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“ – zahájení poptávkového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“
rozdělení zakázky na části
následné zakázky (opce)

ne
ne

2. dílčí plnění
poskytnutí zálohy
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
I.
II.
III.
IV.

Metodické a evaluační centrum, o.p.s.
Ostravská univerzita
Národní institut pro další vzdělávání Ostrava
Vysoká škola sociálně správní,
Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
V. Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín
VI. HOPE-E.S., v.o.s. Brno
5. varianty nabídky :

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
zahájení: 07/2010
ukončení: 06/2012
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IČ 69610606
IČ 61988987
IČ 45768455
IČ 25840886
IČ 62330403
IČ 25342282

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
- výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
- způsob plnění veřejné zakázky

55%
45%

8. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady: podle § 54 zákona:
a) výpis z OR
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky
10. způsob realizace poptávkového řízení:

listinná forma

11. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

člen
JUDr. Bronislav Bujok
Ing. Ladislav Nedorost
Mgr. Dagmar Majerová
PaedDr. Svatopluk Novák
Ing. Viera Horváthová
Mgr. Igor Zaťko
Mgr. Jiřina Sivá
Mgr. Blanka Gelnarová

náhradník
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Petra Kvapulinská
Bc. Dagmar Mertová
Mgr. Rudolfa Treichelová
PaedDr. Lumír Šlachta

12. lhůtu a místo pro podání nabídek:
do 11. 6. 2010 do 10:00 hodin na podatelně MMH
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů
3. podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Ing. Zdeňka
Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům dle tohoto
usnesení a zveřejnit výzvu na www stránkách města v sekci Veřejné zakázky
Z: vedoucí VVSR
T: 05/2010
________________________________________________________________________________
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4962/75/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Digitalizace archivů
na MMH“____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Digitalizace archivů na MMH“ v rámci výzvy
č. 09 Integrovaného operačního programu
2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 09 Integrovaného
operačního programu na projekt „Digitalizace archivů na MMH“
pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o dotaci na
projekt „Digitalizace archivů na MMH“ p. Františka Chobota, primátora města
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Integrovaného
operačního programu
Z: vedoucí VVSR
T: 09/2010
________________________________________________________________________________
4963/75/10 – Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Implementace
manažerského informačního systému ve struktuře MMH“___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Implementace manažerského informačního
systému ve struktuře MMH“ v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního
programu
2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 09 Integrovaného
operačního programu na projekt „Implementace manažerského informačního
systému ve struktuře MMH“
pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o dotaci na
projekt „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře MMH“ p.
Františka Chobota, primátora města
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Integrovaného
operačního programu
Z: vedoucí VVSR
T: 09/2010
________________________________________________________________________________
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4964/75/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 575, 564/1, k.ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 575, zahrada o výměře 181 m2, a parc.č. 564/1, orná
půda o výměře 206 m2 v k.ú. Bludovice,
paní Věře Robenkové, bytem …………………………, za účelem přístupu a příjezdu
k objektu ERPEKO, a.s., za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho
zpracování
________________________________________________________________________________
4965/75/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/39, zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Bludovice,
manželům Vojtěchu Jeřábkovi a Josefě Jeřábkové, bytem …………………………,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o
cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4966/75/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č.1405/75, k.ú.Prostřední Suchá o výměře cca 20m2
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425
za účelem výstavby nové trafostanice distribuční sítě ČEZ za cenu pozemku dle
znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
schvaluje
zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 1705/75, parc.č. 2641/1 a parc.č.
1406/1, kat. území Prostřední Suchá za účelem položení nového kabelového vedení k
trafostanici, přístupu a příjezdu o výměře cca 63 m2
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 272 32 425, a to za jednorázovou úhradu dle Metodické pomůcky ve výši
125,- Kč/m2, včetně ochranného pásma + DPH
________________________________________________________________________________
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4967/75/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark o výměře cca 20 m2
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425
za účelem výstavby nové kioskové trafostanice distribuční sítě ČEZ za cenu pozemku
dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
schvaluje
zřízení věcného břemene k částem pozemků v majetku města, a to parc.č. 944/445,
parc.č. 944/444 a parc.č. 944/443, k.ú. Šumbark , za účelem položení nového
kabelového vedení k trafostanici, příp. přístupu a příjezdu o výměře cca 72 m2
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 272 32 425, a to za jednorázovou úhradu dle Metodické pomůcky ve výši
125,- Kč/m2, včetně ochranného pásma + DPH
________________________________________________________________________________
4968/75/10 - Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark,
záměr pronájmu pozemku parc. č. 335, k. ú. Šumbark_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje nemovitostí – budovy č. p. 1207 na pozemku parc. č. 334 a pozemek
parc. č. 334, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 466 m2, parc. č. 335, ostatní
plocha, zeleň o výměře 4025 m2 a parc. č. 336, ostatní plocha, zeleň o výměře 269
m2, vše v k. ú. Šumbark, minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem
neschvaluje
záměr pronájmu parc. č. 335, zahrady o výměře 4025 m2, k. ú. Šumbark, nájemci
nebytových prostor Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska, IČ: 48806030
________________________________________________________________________________
4969/75/10 - Záměr směny pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směny pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice, o výměře 12 m2, v majetku
statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 7, o výměře 12 m2, nově dle GP
24

Usnesení ze 75. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.5.2010

označeného jako pozemek parc.č. 7/2, k.ú. Bludovice, v majetku pana Ing. Karla
Červeného, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
4970/75/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 944/321, ostatní plocha o výměře 363 m2 v k.ú.
Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/687, o výměře 5
m2, za účelem vybudování zádveří obytného domu na ul. Mládí 12 v Havířově –
Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov –
Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.400,-Kč
+ cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 4.400,-Kč
________________________________________________________________________________
4971/75/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a směna
pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu části pozemku parc.č. 331/1, ostatní plocha ost.komunikace, označenou dle GP
jako pozemek parc.č. 331/9 o výměře 4.369 m2, k.ú. Havířov-město, včetně stavby
parkoviště, v majetku města v tržní hodnotě dle znaleckého posudku 10,922.500,- Kč
za pozemky parc.č. 2194/1, ostatní plocha ost.komunikace o výměře 5.321 m2, parc.č.
2194/3, ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 77 m2 a parc.č. 2194/4, ostatní
plocha, ost.komunikace o výměře 81 m2, celkem 5.479 m2 v k.ú. Havířov-město,
včetně stavby komunikace a parkoviště, v majetku společnosti Rhenus Development
s.r.o.,IČ: 633 22 005, v hodnotě 10,958.000,-Kč za podmínek, že :
- město Havířov zřídí pro spol. Rhenus Development s.r.o. ke směňovaným
pozemkům parc.č. 2194/1, 2194/3, 2194/4 v k.ú. Havířov-město předkupní právo
věcné, a to bezplatně na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy
- město Havířov využije tyto pozemky pouze pro záměr výstavby hromadných garáží a
ostatní občanské vybavenosti, případně ponechá ke stejném účelu – veřejné
parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí město spol.
Rhenus Development s.r.o. sankci ve výši 10.mil. Kč, nebo výši odpovídající této
částce v jiné měně
- spol. Rhenus Development s.r.o. zřídí pro město Havířov ke směňované části
pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov- město předkupní právo věcné, a to bezplatně
na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy
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- spol.Rhenus Development s.r.o po dobu 10-ti let od podpisu směnné smlouvy
pozemek nezatíží zástavním právem, bude na něm provozovat veřejné bezplatné
parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí městu Havířovu
sankci ve výši 10.mil. Kč, nebo výši odpovídající této částce v jiné měně
- směna bude provedena bez doplatku rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků
________________________________________________________________________________
4972/75/10 - Úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť
z majetku Technických služeb Havířov a.s., do majetku města________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť z majetku
Technických služeb Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov –Město,
IČ: 253 75 601, do majetku statutárního města Havířova, tak, jak jsou zapsány
a) v k. ú. Havířov – město, na LV 2046:
parc. č. 322/2 o vým. 24 m2, parc. č. 977/2 o vým. 23 m2, parc. č. 1060/2 o vým. 9
m2, parc. č. 1060/3 o vým. 6 m2, parc. č. 1060/4 o vým. 6 m2, parc. č. 1060/5 o vým.
9 m2, parc. č. 1233/2 o vým. 33 m2, parc. č. 1233/3 o vým.27 m2, parc. č. 1996/3 o
vým. 16 m2, parc. č. 4947 o vým. 4 m2, parc. č. 4948 o vým. 8 m2, parc. č. 4949 o
vým. 8 m2, parc. č. 4950 o vým. 7 m2, parc. č. 4951 o vým. 7 m2, parc. č. 4952 o
vým. 5 m2, parc. č. 4953 o vým. 13 m2, parc. č. 4954 o vým. 4 m2, parc. č. 4955 o
vým. 29 m2, parc. č. 4956 o vým. 9 m2, parc. č. 4957 o vým. 29 m2, parc. č. 4958 o
vým. 5 m2, parc. č. 4959 o vým. 8 m2, parc. č. 4960 o vým. 15 m2, parc. č. 4962 o
vým. 2 m2, parc. č. 4963 o vým. 9 m2, parc. č. 4964 o vým. 6 m2, parc. č. 4965 o
vým. 1 m2, parc. č. 4966 o vým. 1 m2, parc. č. 4967 o vým. 2 m2, parc. č. 4968 o
vým. 2 m2, parc. č. 4969 o vým. 10 m2, parc. č. 4970 o vým.13 m2, parc. č. 4971 o
vým. 11 m2, parc. č. 4972 o vým. 7 m2, parc. č. 4973 o vým. 6 m2, parc. č. 4974 o
vým. 5 m2, parc. č. 4975 o vým. 9 m2, parc. č. 4976 o vým. 9 m2, parc. č. 4977 o
vým. 9 m2, parc. č. 4978 o vým. 9 m2, parc. č. 4979 o vým. 7 m2, parc. č. 4980 o
vým. 5 m2, parc. č. 4981 o vým. 5 m2, parc. č. 4982 o vým. 6 m2, parc. č. 4983 o
vým. 3 m2, parc. č. 4984 o vým. 8 m2, parc. č. 4985 o vým. 16 m2, parc. č. 4986 o
vým. 8 m2, parc. č. 4987 o vým. 4 m2, parc. č. 4988 o vým. 4 m2, parc. č. 4989 o
vým. 4 m2, parc. č. 4990 o vým. 6 m2, parc. č. 4991 o vým. 14 m2, parc. č.4992 o
vým. 12 m2, parc. č. 4993 o vým. 10 m2, parc. č. 4994 o vým. 8 m2, parc. č. 4995 o
vým. 16 m2, parc. č. 4996 o vým. 16 m2, parc. č. 5002 o vým. 1 m2, parc. č. 5003 o
vým. 13 m2, parc. č. 5004 o vým. 11 m2, parc. č. 5005 o vým. 6 m2, parc. č. 5008 o
vým.3 m2, parc. č. 5009 o vým. 5 m2, parc. č. 5010 o vým. 5 m2, parc. č. 5011 o
vým. 3 m2, parc. č. 5012 o vým. 5 m2, parc. č. 5013 o vým. 11 m2, parc. č. 5014 o
vým. 10 m2, parc. č. 5015 o vým. 2 m2, parc. č. 5016 o vým. 2 m2, parc. č. 5019 o
vým. 8 m2, parc. č. 5020 o vým 7 m2, parc. č. 5021 o vým. 8 m2, parc. č. 5022 o
vým. 9 m2, parc. č. 5023 o vým. 5 m2, parc. č. 5024 o vým. 9 m2, parc. č. 5025 o
vým. 6 m2, parc. č. 5026 o vým. 10 m2, parc. č. 5027 o vým. 3 m2, parc. č. 5028 o
vým.4 m2, parc. č. 5029 o vým. 11 m2, parc. č. 5030 o vým. 12 m2, parc. č. 5031 o
vým. 2 m2, parc. č. 5032 o vým. 4 m2, parc. č. 5033 o vým. 5 m2, parc. č. 5034 o
vým. 2 m2, parc. č. 5035 o vým. 16 m2, parc. č. 5036 o vým. 12 m2, parc. č. 5037 o
vým. 11 m2, parc. č. 5038 o vým. 5 m2, parc. č. 5039 o vým. 6 m2, parc. č. 5040 o
vým. 7 m2, parc. č. 5041 o vým. 4 m2, parc. č. 5042 o vým. 6 m2, parc. č. 5043 o
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vým. 5 m2, parc. č. 5044 o vým. 6 m2, parc. č. 5045 o vým. 6 m2, parc. č. 5046 o
vým. 7 m2, parc. č. 5047 o vým. 4 m2, parc. č. 5048 o vým. 4 m2, parc. č. 5050 o
vým. 10 m2, parc. č. 5051 o vým. 6 m2, parc. č. 5052 o vým. 7 m2, parc. č. 5053 o
vým. 8 m2, parc. č. 5054 o vým. 7 m2, parc. č. 5055 o vým. 42m2, parc. č. 5056 o
vým. 2 m2, parc. č. 5057 o vým. 7 m2, parc. č. 5058 o vým. 2 m2, parc. č. 5059 o
vým. 11 m2, parc. č. 5060 o vým. 8 m2, parc. č. 5061 o vým. 7 m2, parc. č. 5062 o
vým. 5 m2, parc. č. 5063 o vým. 1 m2, parc. č. 5064 o vým. 5 m2, parc. č. 5065 o
vým. 4 m2, parc. č. 5066 o vým. 6 m2, parc. č. 5067 o vým. 5 m2, parc. č. 5068 o
vým. 2 m2, parc. č. 5069 o vým. 6 m2, parc. č. 5070 o vým. 2 m2, parc. č. 5071o
vým. 5 m2, parc. č. 5072 o vým. 5 m2, parc. č. 5073 o vým. 3 m2, parc. č. 5074 o
vým. 3 m2, parc. č. 5075 o vým. 8 m2, parc. č. 5076 o vým. 2 m2, parc. č. 5077 o
vým. 10 m2, parc. č. 5078 o vým. 2 m2, parc. č. 5079 o vým. 3 m2,
tj. celkem 1042 m2
Kupní cena: je stanovena dle znaleckého posudku č. 7125-25/10, část 1,2,3 ze dne 3.
3. 2010 a činí: za pozemky 358.830,-Kč, za venkovní úpravy 201.930,-Kč, tj. celkem:
560.760,-Kč
b) v k.ú. Bludovice, na LV 4632:
parc. č. 6/2 o vým. 17 m2, parc. č. 62/3 o vým. 6 m2, parc. č. 92/4 o vým.10 m2,
parc. č. 109/6 o vým. 8 m2, parc. č. 109/7 o vým. 8 m2, parc. č. 117/2 o vým. 17 m2,
parc. č. 137/4 o vým. 11 m2, parc. č. 154/2 o vým. 8 m2, parc. č. 202/61 o vým.9
m2, parc. č. 202/62 o vým.11 m2, parc. č. 202/63 o vým. 10 m2, parc. č. 202/64 o
vým. 8 m2, parc. č. 202/65 o vým.10 m2, parc. č. 202/66 o vým. 2 m2, parc. č.
202/67 o vým. 1 m2, parc. č. 202/68 o vým. 7 m2, parc. č. 202/69 o vým.13 m2, parc.
č. 202/70 o vým. 8 m2, parc. č. 202/71 o vým. 7 m2, parc. č. 202/72 o vým. 8 m2,
parc. č. 202/73 o vým. 13 m2, parc. č. 203/64 o vým. 36 m2, parc. č. 203/65 o vým.
10 m2, parc. č. 203/66 o vým. 5 m2, parc. č. 243/2 o vým. 7 m2, parc. č. 270/2 o
vým. 5 m2, parc. č. 305/2 o vým. 9 m2, parc. č. 397/16 o vým. 8 m2, parc. č. 397/17
o vým. 9 m2, parc. č. 397/18 o vým. 4 m2, parc. č. 397/19 o vým. 5 m2, parc. č.
397/20 o vým. 5 m2, parc. č. 397/21 o vým. 7 m2, parc. č. 397/22 o vým. 9 m2, parc.
č. 397/23 o vým. 10 m2, parc. č. 398/6 o vým. 8 m2, parc. č. 398/7 o vým. 6 m2,
parc. č. 399/2 o vým. 4 m2, parc. č. 399/3 o vým. 6 m2, parc. č. 464/217 o vým. 3
m2, parc. č. 464/218 o vým. 6 m2, parc. č. 464/219 o vým. 6 m2, parc. č. 464/220 o
vým. 11 m2, parc. č. 511/68 o vým. 5 m2, parc. č. 511/69 o vým. 3 m2, parc. č.
511/70 o vým. 10 m2, parc. č. 524/104 o vým.7 m2, parc. č. 524/105 o vým.7 m2,
parc. č. 524/106 o vým. 6 m2, parc. č. 524/107 o vým. 14 m2, parc. č. 524/108 o
vým. 6 m2, parc. č. 3211/2 o vým. 6 m2, tj. celkem 435 m2
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 7126-26/10, ze dne 8. 3. 2010
a činí: za pozemky 112.906,-Kč, za venkovní úpravy 86.593,-Kč, tj. celkem 199.500,-Kč
c) v k.ú. Šumbark, na LV 1879:
parc. č. 12/2 o vým. 6 m2, parc. č. 22/2 o vým. 8 m2, parc. č. 35/2 o vým. 32 m2,
parc. č. 62/2 o vým. 2 m2, parc. č. 64/2 o vým. 4 m2, parc. č. 64/3 o vým. 3 m2,
parc. č. 101/2 o vým. 2 m2, parc. č. 101/3 o vým. 2 m2, parc. č. 111/2 o vým. 2 m2,
parc. č. 111/3 o vým. 2 m2, parc. č. 121/2 o vým. 2 m2, parc. č. 121/3 o vým. 1 m2,
parc. č. 131/2 o vým. 1 m2, parc. č. 141/2 o vým. 2 m2, parc. č. 141/3 o vým. 2 m2,
parc. č. 154/2 o vým. 2 m2, parc. č. 154/3 o vým. 1 m2, parc. č. 164/3 o vým. 2 m2,
parc. č. 164/4 o vým. 2 m2, parc. č. 194/2 o vým. 3 m2, parc. č. 226/2 o vým. 6 m2,
parc. č. 283/2 o vým. 5 m2, parc. č. 283/3 o vým. 5 m2, parc. č. 283/4 o vým.4 m2,
parc. č. 283/5 o vým. 4 m2, parc. č. 283/6 o vým. 4 m2, parc. č. 310/2 o vým.5 m2,
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parc. č. 326/3 o vým. 5 m2, parc. č. 349/2 o vým. 4 m2, parc. č. 349/3 o vým.5 m2,
parc. č. 365/2 o vým. 2 m2, parc. č. 379/2 o vým. 1 m2, parc. č. 379/3 o vým.1 m2,
parc. č. 626/4 o vým. 2 m2, parc. č. 826/5 o vým. 2 m2, parc. č. 944/570 o vým.
6 m2, parc. č. 944/571 o vým. 6 m2, parc. č. 944/572 o vým. 8 m2, parc. č. 944/573 o
vým. 4 m2, parc. č. 944/574 o vým. 2 m2, parc. č. 944/575 o vým. 2 m2, parc. č.
944/576 o vým. 9 m2, parc. č. 944/577 o vým. 9 m2, parc. č. 944/578 o vým.10 m2,
parc. č. 944/579 o vým. 2 m2, parc. č. 944/580 o vým. 9 m2, parc. č. 944/581 o vým. 9
m2, parc. č. 944/582 o vým.10 m2, parc. č. 944/583 o vým. 5 m2, parc. č. 944/584 o
vým. 7 m2, parc. č. 944/585 o vým.10 m2, parc. č. 944/586 o vým.15 m2, parc. č.
1197/2 o vým. 1 m2, parc. č. 1374/140 o vým. 6 m2, parc. č. 1374/141 o vým.10 m2,
parc. č. 1374/143 o vým.5 m2, parc. č. 1374/145 o vým.7 m2, parc. č. 1374/147 o
vým.12 m2, parc. č.1374/149 o vým. 8 m2, parc. č.1374/150 o vým. 6 m2,
parc. č. 1374/152 o vým. 6 m2, parc. č.1374/153 o vým. 6 m2, parc. č.1374/183 o
vým. 4 m2, parc. č. 1460/184 o vým. 3 m2, parc. č. 1460/185 o vým. 3 m2, parc.
č.1460/186 o vým. 2 m2, parc. č. 1460/187 o vým. 5 m2, parc. č. 1460/188 o vým. 6
m2, parc. č. 1460/189 o vým.7 m2, parc. č. 1460/190 o vým. 6 m2, parc. č. 1460/191
o vým. 4 m2, parc. č. 1460/192 o vým.6 m2, parc. č. 1465/18 o vým. 8 m2, parc. č.
2105/726 o vým. 9 m2, parc. č. 2105/727 o vým. 6 m2, parc. č. 2105/728 o vým. 6 m2,
parc. č.2105/729 o vým. 6 m2, parc. č. 2105/730 o vým. 9 m2, tj. celkem 416 m2,
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 7127-27/10,část1,2 ze dne 29. 3.
2010 a činí: za pozemky 107.970,-Kč, za venkovní úpravy 113.830,-Kč, tj. celkem
221.800,-Kč
d) v k.ú. Prostřední Suchá, na LV 2895:
parc. č. 1330/2 o vým. 6 m2, parc. č. 1330/3 o vým.7 m2, parc. č.1330/4 o vým. 5 m2,
tj. celkem 18 m2
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 7128-28/10, ze dne 29. 3. 2010
a činí: za pozemky 3. 707,-Kč, za venkovní úpravy 4.672,-Kč, tj. celkem 8.380,-Kč
Kupní cena za nemovitosti dle bodu a), b), c), d), činí celkem 990.440,-Kč, s tím, že
nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem.
________________________________________________________________________________

………….…..…….…………………

……………………………………….
František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
28

Usnesení ze 75. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.5.2010

USNESENÍ
ze 75. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.5.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II. část

Č.jed.

KP/57 864/Kl/2010

V Havířově dne 29.4.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010
4973/75/10 - Převod pozemků k. ú. Šumbark, které město nabylo výkupem od
restituentů
4974/75/10 - Výkup pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice
4975/75/10 - Výkup pozemků parc.č. 644/1, 1205/9, 1205/16, k.ú. Bludovice
4976/75/10 - Změna rozsahu vypořádání pro účely stavby„Světelná křižovatka
Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“
4977/75/10 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice
4978/75/10 - Výpůjčka pozemku parc. č. 203/19, k.ú. Bludovice, v rámci zateplení
budovy Kulturního domu Leoše Janáčka
4979/75/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2620, k.ú. Dolní Suchá
4980/75/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.
4981/75/10 - Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci stavby:
„Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, II. a III. etapa“ - dokončení
4982/75/10 - Zřízení věcných břemen pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká –
rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
4983/75/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na ul. Jedlové 6,
Havířov – Šumbark
4984/75/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, záměr pronájmu
nebytových prostor v Radnici
4985/75/10 - Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice
4986/75/10 - Pronájem nebytových prostor v DPS ul. Mládežnická 10, Havířov - Podlesí
4987/75/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Tolstého 4, Havířov –
Město
4988/75/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor a části střechy dohodou – UPC Česká
republika
4989/75/10 - Ukončení Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor, schválení
podnájmu – Národní tř. 6, Havířov – Město
4990/75/10 - Ukončení Návrh občanské komise části města Dolní Datyně na zajištění
kontaktu mezi občanskou komisí a Radou města Havířova
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4991/75/10 - Schválení prodloužení doby trvání produkce celoměstské akce „Havířov
v květech 2010“ konaného dne 19. 6. 2010.
4992/75/10 - Navýšení příspěvku pro SSRZ na rok 2010 o účelovou dotaci na interiérové
dovybavení sportovní haly Žákovská
4993/75/10 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
4994/75/10 - Úrazové pojištění uvolněných členů zastupitelstva
4995/75/10 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2009-2010
4996/75/10 - Uspořádání celostátní konference na téma „Energetika v obcích“
4997/75/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Ministerstva kultury ČR
4998/75/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
4999/75/10 - MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně
5000/75/10 - Jmenování ředitelky Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
5001/75/10 - Zahraniční pracovní cesta do Bulharska
5002/75/10 - Žádost o prodloužení hudební produkce
5003/75/10 - Evropský týden mobility 2010 v Havířově
5004/75/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 organizačního odboru
5005/75/10 - Návrh výpovědi mandátní smlouvy č. 51/ORG/02 ze dne 21.1.2002,
uzavřené s SBD Havířov
5006/75/10 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
5007/75/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty v Chorvatsku
5008/75/10 - Uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro
realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“
5009/75/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 3. projekt
5010/75/10 - Program prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit
5011/75/10 - VZ /17/OIV/ 10 „ZŠ Kpt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava
dřevěných částí krovu “ – výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu
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5012/75/10 - Smluvní vztahy k pozemkům pro stavbu „Odkanalizování Havířova –
městská část Dolní Datyně“
5013/75/10 - VZ/22/OIV/10 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ –zpracování
projektové dokumentace“
5014/75/10 - „Rekonstrukce místní komunikace ul. Anglická v Havířově-Šumbarku č.s.
5031“ změna projektové dokumentace a uzavření dodatku č. 2 k mandátní
smlouvě 303/OIV/08
5015/75/10 - „Zámek Havířov – oprava střechy“ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 303/OIV/10
5016/75/10 - Stavba „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky –
I.etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 208/OIV/10
5017/75/10 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH
5018/75/10 - Areál Dukla – smlouva o postoupení investorství stavby „Příprava území po
ukončení hornické činnosti – Polyfunkční území areálu bývalého Dolu
Dukla“
5019/75/10 - OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace
obytných domů“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru
nejvhodnější nabídky
5020/75/10 - UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5021/75/10 - ZPŘ/6/ORG/10 - „Nákup výpočetní techniky“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
5022/75/10 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – informace o výsledku hospodaření jednotlivých
středisek za rok 2009
5023/75/10 - Informace o konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá,
a.s.
5024/75/10 - OŘ/4/OIV/10– „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na
Nábřeží, 1. a 2. etapa“- rozhodnutí o námitkách uchazeče
5025/75/10 - ZPŘ/7/OIV/10– „VÚH – osvětlení ledové plochy“- rozhodnutí o námitkách
uchazeče
5026/75/10 - Schválení pracovní cesty do Slovinska
5027/75/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
5028/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 1 programu
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5029/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 2 programu
5030/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 4 programu
5031/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 5 programu
5032/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 6 programu
5033/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 7 programu
5034/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 8 programu
5035/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - bod č. 1 programu
5036/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - bod č. 2 programu
5037/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - bod č. 3 programu
5038/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - bod č. 4 programu
5039/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - bod č. 5 programu
5040/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - bod č. 6 programu
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010
4973/75/10 - Převod pozemků k. ú. Šumbark, které město nabylo výkupem od restituentů____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. bezúplatný převod pozemků, které město nabylo výkupem od restituentů,
a ) parc.č. 1431/24 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 123 m2 a parc. č. 1431/35 orná
půda o vým. 192 m2, v k. ú. Šumbark,
nabyvatelům: manž. Marianu Tomahoghovi a Marii Tomahoghové,
bytem …………………………, vlastníkům stavby na pozemku parc. 1431/24
a přilehlých pozemků 1431/34 a parc. č. 1431/29 a parc. č. 1431/17
b) parc. č. 1431/25 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 25 m2 a parc. č. 1431/26 orná
půda o vým. 30 m2, k. ú. Šumbark,
nabyvateli: Radimu Waloszkovi, bytem …………………………,
vlastníkovi objektu na pozemku parc. č. 1431/25 a přilehlého pozemku parc.
č. 1431/28.
s tím, že náklady spojené s převodem dle bodu 1a), 1b) uhradí město
2. prodej pozemku, který město nabylo výkupem od restituentů,
k.ú. Šumbark, parc. č. 1431/33 orná půda o výměře 70 m2,
kupujícím: manž. Ing. Milanu Varkočkovi a Mgr. Janě Varkočkové,
bytem …………………………, vlastníkům rodinného domu na parc. č. 1431/22
a přilehlé části zahrady na parc. č. 1431/16,
za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.835,-Kč
________________________________________________________________________________
4974/75/10 - Výkup pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1361 o výměře 195 m2, k.ú. Bludovice od vlastníka
ČR - Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106,
IČ: 42196451, za kupní cenu ve výši 51 250,- Kč
________________________________________________________________________________
4975/75/10 - Výkup pozemků parc.č. 644/1, 1205/9, 1205/16, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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v rámci stavby “ Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“ pro uložení
hlavního kanalizačního řádu
schválit
výkup pozemků parc.č. 644/1, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 1573 m2, parc.č.
1205/9, orná půda , o výměře 4489 m2, parc.č. 1205/16, zastavěná plocha a nádvoří , o
výměře 1 m2 v k.ú. Bludovice,
ve spoluvlastnictví
pana Daniela Goldbergera, podíl 1/2, bytem …………………………,
pana Michaela Goldbergera, podíl 1/2, bytem …………………………,
za cenu obvyklou ve výši 93.040,-Kč
________________________________________________________________________________
4976/75/10 - Změna rozsahu vypořádání pro účely stavby„Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků, Havířov“________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
část usnesení č. 1190/25/ZM/06, v bodě D/2, kterým byl pro účely stavby „Světelná
křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“
schválen výkup částí pozemků parc. č. 2691/13, parc. č. 2691/30 a parc. č. 2691/28
k.ú. Dolní Suchá, o celk. výměře 90 m2 a část pozemku parc. č. 2596/1 k.ú.
Prostřední Suchá, o výměře 1m2, ve vlastnictví OKD, a.s., Prokešovo nám. 2020/6,
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 000 02 593, za cenu dle znaleckého posudku po
zaměření stavby.
schválit
Výkup pozemku pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická,
U Skleníků, Havířov“, parc.č.2651/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
566m2, ve vlastnictví: Dukla Industrial Zone, a.s., Gregorova 2582/3, OstravaMoravská Ostrava, IČ: 278 28 611,
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 300,-Kč/m2, tj. za 566 m2 celkem
169.800,-Kč
________________________________________________________________________________
4977/75/10 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice_______________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví ČSAD
Havířov a.s., sídlo : Těšínská 1297/2b, Havířov –Podlesí, IČ: 451 92 081,
účel : využití jako veřejného parkoviště pro osobní vozidla, autobusy a parkoviště pro
dočasné uložení odtažených vozidel v rámci celoměstské akce „ Havířov v květech „
doba : od 18.6.2010 do 26.6.2010
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2010
________________________________________________________________________________
4978/75/10 - Výpůjčka pozemku parc. č. 203/19, k.ú. Bludovice, v rámci zateplení budovy
Kulturního domu Leoše Janáčka_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
V rámci realizace stavby: „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka“ výpůjčku části pozemku parc. č. 203/19 k.ú. Bludovice, o výměře 2,24 m2,
ve vlastnictví půjčitele: ALTAMIRA a.s., se sídlem Revoluční 530, Frýdek – Místek,
IČ: 619 75 869
pro účely umístění zateplení sousedního objektu v majetku města
doba výpůjčky: po dobu realizace stavby a po kolaudaci stavby na dobu 5 let, s tím, že
výpůjčka bude dodatkem ke smlouvě prodloužena vždy na dalších 5 let
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
4979/75/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2620, k.ú. Dolní Suchá____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2620, k.ú. Dolní
Suchá, za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 277, ve
prospěch Rastislava Zupka a Evy Zupkové, oba bytem …………………………,
za jednorázovou úhradu v celkové výši 500-Kč + DPH, tj. 500,- Kč + 100,- Kč =
600,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.8.2010
________________________________________________________________________________
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4980/75/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Bludovice za
účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby : „Metropolitní
optická síť – V.etapa,1. a 2. stavba“, za jednorázovou úhradu při výměře 9.461,82
m2, ve výši 95.000,- Kč + DPH, tj. 95.000,- Kč + 19.000,- Kč = 114.000,- Kč
celkem
a to parc.č. :
dle GP č. 3317 – 577/2010 – A, parc.č. 335/6, 338, 339, 340, 341, 344/1, 399/1,
464/1, 464/17, 464/26, 464/39, 464/40, 464/41, 464/56, 464/57, 464/58, 464/61,
464/62, 464/63, 464/65, 464/67, 464/68, 464/70, 464/73, 464/74, 464/75, 464/76,
464/78, 464/79, 464/80, 464/98, 464/99, 464/100, 464/103, 464/104, 464/105,
464/106, 464/115, 464/116, 464/117, 464/118, 464/122, 464/138, 464/139, 464/140,
464/144, 464/151, 464/152, 464/153, 464/162, 464/163, 464/170, 464/175, 464/213
dle GP č. 3317 – 577/2010 – B, parc.č. 273, 274/2, 280, 281, 282, 283/1, 284, 291,
293/1, 304/1
dle GP č. 3315 – 577/2010, parc.č. 602/2, 2996/8, 2996/9, 2996/21, 2996/28,
3006/1, 3211/1
dle GP č. 3316 – 577/2010, parc.č. 202/1, 202/84, 202/85, 202/87, 203/12, 203/16
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Havířov - město
za účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby :
„Metropolitní optická síť – VI. etapa,1. a 2. stavba“ , za jednorázovou úhradu při
výměře 9.875 m2 , ve výši 99.000,- Kč + DPH, tj. 99.000 ,- Kč + 19.800,- Kč =
118.800,- Kč celkem
a to parc.č. :
dle GP č. 1692 – 540/2010 , parc.č. 627, 646, 647, 649/1, 652, 723, 785, 789, 790,
796, 801, 810/1, 814, 815/1, 821, 825, 830, 833/1, 833/3, 839, 845, 856, 861, 873,
878, 879, 886, 893, 898, 904
dle GP č. 1693 – 538/2010, parc.č. 2296, 2303, 2311, 2312
dle GP č.1699 – 576/2010, parc.č. 1536/1, 1977, 1990, 1991, 1992, 1996/1, 2003/1,
2020/1, 2022, 2753, 2765, 2782, 2797
ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, 28.
října 1168/102, PSČ 70200, IČ : 258 16 179
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.8.2010
________________________________________________________________________________
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4981/75/10 - Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci stavby: „Rekonstrukce
chodníků Hlavní třída, II. a III. etapa“ – dokončení_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby: „Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, II. a III. etapa“.
zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka umístěných přípojek vody a kanalizace
na částech pozemků v majetku města, k. ú. Havířov – město, parc. č. 281, parc. č. 321
a parc. č. 1533, v rozsahu dle předložených geometrických plánů
oprávněný: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava - Moravská Ostrava,
IČ: 277 69 127,
vlastník umístěných přípojek k bytovým domům
hodnota břemene: II. a III. etapa sjednána bezúplatně
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2010
________________________________________________________________________________
4982/75/10 - Zřízení věcných břemen pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce
stávajícího a výstavba nového“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a
výstavba
nového“, jejímž investorem je město Havířov,
věcná břemena
1. na částech pozemků v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 608/7, parc. č.
1326/1, parc. č. 1326/2, parc. č. 1326/3, , parc. č. 1358/8, parc. č. 1358/9 a na
pozemku parc. č. 1358/7, ve prospěch:
a) oprávněného, O2 Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou266/2, Praha 4,
IČ:601 93 336, vlastníka přeložky nadzemního a podzemního vedení sdělovacích
kabelů, umístěných na uvedených pozemcích, v rozsahu dle zaměření dokončené
stavby,
hodnota věcného břemene: bezúplatně, přeložka je vyvolána stavbou města, pro
daňové účely bude ohodnoceno částkou 500,-Kč.
b) oprávněného, RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno,
IČ: 279 35 311
vlastníka přeložky STL plynovodu umístěné na pozemcích v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby,
hodnota věcného břemene: bezúplatně, přeložka je vyvolána stavbou města, pro
daňové účely bude ohodnoceno částkou 500,-Kč.
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2. na částech silničních pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1328, parc. č. 1329/1, parc.
č. 1329/4 , parc. č. 1351/2, která zřizuje povinný, vlastník pozemků,
MS kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší Správě silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1, Ostrava,
IČ: 000 95 711, ve prospěch:
a) oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka podzemního a nadzemního
vedení veřejného osvětlení, vč. osvětlení přechodu pro chodce a dešťové
kanalizace umístěné na uvedených pozemcích, v rozsahu dle zaměření dokončené
stavby
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného max.do výše 1000,-Kč + DPH,
b) oprávněného, O2 Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou266/2, Praha 4,
IČ:601 93 336,
vlastníka přeložky nadzemního a podzemního vedení sdělovacích kabelů,
umístěných na uvedených pozemcích, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného: protlak přes komunikaci 200,Kč/m +DPH, podélné uložení 50,-Kč/m +DPH, přeložka je vyvolána stavbou
města, náklady hradí investor stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv k bodu 1 a 2
Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby
________________________________________________________________________________
4983/75/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na ul. Jedlové 6, Havířov Šumbark_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 15,60 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jedlová 6, Havířov – Šumbark, p. Stanislavě Jančové, jako sklad pro vlastní
potřebu
________________________________________________________________________________
4984/75/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, záměr pronájmu nebytových
prostor v Radnici______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 209 o výměře 19,81 m2 ve 2.
nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
nájemci ČR – České správě sociálního zabezpečení pracoviště Ostrava,
IČ: 00006963, dohodou k 31. 5. 2010
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2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 209 o výměře 19,81 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
minimální nájemné je stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dohody o ukončení nájmu dle bodu 1.
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010
________________________________________________________________________________
4985/75/10 - Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 106 o výměře 19,62 m2 v přízemí části
H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, p. Davidu Pasekovi,
IČ: 63022958, k provozování kanceláře pojišťovacího poradce, za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2010
2. pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 110 o výměře 36,51 m2 a samostatného
WC o výměře 1,92 m2, o celkové výměře 38,43 m2, v přízemí části H objektu
Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, p. Martinu Brdovi, IČ: 75410087,
k provozování finančně-poradenských služeb pro občany spol. PARTNERS For
Life Planning a. s., za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
4986/75/10 - Pronájem nebytových prostor v DPS ul. Mládežnická 10, Havířov – Podlesí_____
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 120,90 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou
službou na ul. Mládežnické 10, Havířov – Podlesí, p. Richardu Vaňkovi,
IČ: 63023385, za podmínek:
- účel: prodejna potravin
- nájemné: 350,- Kč/m2/rok bez DPH
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- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení
nájmu
________________________________________________________________________________
4987/75/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Tolstého 4, Havířov –
Město________________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v suterénu obytného domu ul.
Tolstého 4, Havířov – Město, p. Ingrid Polákové, jako sklad pro vlastní potřebu, za
podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4988/75/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor a části střechy dohodou – UPC Česká
republika_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 25,40 m2 a části střechy v obytném
domě ul.Obránců míru 10, Havířov - Šumbark, nájemci spol.UPC Česká republika
a. s., IČ: 00562262, dohodou k 31. 5. 2010
________________________________________________________________________________
4989/75/10 - Ukončení Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor, schválení podnájmu
– Národní tř. 6, Havířov – Město__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu účelu užívání nebytových prostor o celkové výměře 84,15 m2 v přízemí
obytného domu na Národní tř. 6, Havířov – Město, nájemci p. Jiřímu Nagymu,
IČ: 41396430, z původního účelu – prodejny bižuterie na účel nový – prodejnu
potravin
2. podnájem části nebytových prostor o výměře 35 m2 v přízemí obytného domu na
Národní tř. 6, Havířov – Město, nájemci p. Jiřímu Nagymu, IČ: 41396430, pro
podnájemce p. Jaroslava Matějku, IČ: 76254496, za podmínek shodných s nájemní
smlouvou
________________________________________________________________________________
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4990/75/10 - Ukončení Návrh občanské komise části města Dolní Datyně na zajištění kontaktu
mezi občanskou komisí a Radou města Havířova____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh občanské komise části města Dolní Datyně ze dne 20.4.2010 a konstatuje, že
Rada města Havířova přijímá podklady od odborů MMH, které se týkají částí města,
ve kterých působí občanské komise, v souladu s Jednacím řádem komisí Rady města
Havířova ze dne 23.4.2008 a Statutem občanských komisí ze dne 27.6.2007.
________________________________________________________________________________
4991/75/10 - Schválení prodloužení doby trvání produkce celoměstské akce „Havířov
v květech 2010“ konaného dne 19. 6. 2010._________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
časový scénář programu hlavního pódia celoměstské akce „Havířov v květech 2010“
na náměstí Republiky dne 19. 6. 2010.
schvaluje
prodloužení trvání produkce na náměstí Republiky po 22. hodině do 24:00 hodin
dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
4992/75/10 - Navýšení příspěvku pro SSRZ na rok 2010 o účelovou dotaci na interiérové
dovybavení sportovní haly Žákovská______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
navýšení příspěvku pro Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov o účelovou
dotaci ve výši 3.680 tis. Kč včetně DPH na interiérové dovybavení sportovní haly
Žákovská dle zpracované projektové dokumentace, z toho investiční dotace ve výši
1.030 tis. Kč
ukládá
zapracovat navýšení příspěvku ve výši 3.680 tis. Kč do rozpočtu Správy sportovních
a rekreačních zařízení Havířov ve II. rozpočtových úpravách rozpočtu města pro rok
2010
Z: vedoucí EO
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
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4993/75/10 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
rozhodnout o
1. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
IČ: 70890692, účelově určené pro Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace ve výši 4.528.231,-- Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
4.528.231,-- Kč účelově určené pro Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace s Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava dle přílohy č. 1.
pověřit
primátora města Františka Chobota podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSV
T: 07/2010
uložit zapracovat do úprav rozpočtu města pro r. 2010 III. zvýšení příspěvku na
provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvková organizace ve výši 4.528.231,-- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2010
________________________________________________________________________________
4994/75/10 - Úrazové pojištění uvolněných členů zastupitelstva___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úhradu úrazového pojištění uvolněných členů zastupitelstva z rozpočtových prostředků
města ve výši cca 5.000,- Kč/1 osoba/rok.
________________________________________________________________________________
4995/75/10 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2009-2010__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období od 1.11.2009 31.3.2010
________________________________________________________________________________
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4996/75/10 - Uspořádání celostátní konference na téma „Energetika v obcích“______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o přípravě konference na téma „Energetika v obcích“
schvaluje
uspořádání celostátní konference na téma „Energetika v obcích“ v termínu 23. – 24.
září 2010, vč. způsobu financování celé akce
pověřuje
Městské kulturní středisko Havířov ve spolupráci s odborem komunálních služeb
organizačním zajištěním celé konference dle důvodové zprávy
ukládá
1. projednat se Svazem měst a obcí České republiky převzetí záštity nad celou
konferencí
Z: vedoucí OKS
T: 06/2010
2. předložit Radě města Havířova závěrečnou zprávu o konané konferenci včetně
závěrečného vyúčtování
Z: vedoucí OKS
T: 10/2010
3. dokrýt Městskému kulturnímu středisku Havířov případné finanční ztráty na
pořádanou konferenci dle závěrečného vyúčtování z organizační jednotky 8
Z: vedoucí OKS
T:10/2010
4. převést v případě zisku z pořádané konference přebytek financí dle závěrečného
vyúčtování na příjmový účet statutárního města Havířov
Z: ředitelka MKS
T: 10/2010
________________________________________________________________________________
4997/75/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Ministerstva kultury ČR_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na rok 2010
v celkové výši 10.000,- Kč příspěvkovou organizací města:
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Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov – Podlesí (IČ 00 60 12 50)
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
4998/75/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Základní školu a Mateřskou školu Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace
(IČ 75 02 75 69) v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti PARA CONSULTING
s.r.o., Čelakovského 1238/12, Havířov-Podlesí (IČ 27 79 64 18)
na účel uvedený v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
4999/75/10 - MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to
nesprávným použitím fondu odměn Mateřskou školou Havířov – Město Lípová 15
ukládá
Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15 (IČ 65 89 07 01) odvod ve výši 8.352,-Kč
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2010
________________________________________________________________________________
5000/75/10 - Jmenování ředitelky Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledné pořadí vhodných uchazeček konkurzního řízení pro funkci ředitelky
Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 takto:
1.
Iveta Palowská
2.
Alice Pechová
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3.
4.

Jana Lengsfeldová
Bc. Radka Kredbová

jmenuje
do funkce ředitelky Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 k 1.9.2010
paní Ivetu Palowskou
zmocňuje
primátora statutárního města Havířova podpisem jmenovacího dekretu.
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5001/75/10 - Zahraniční pracovní cesta do Bulharska___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ve dnech 14.6. - 25.6.2010 zahraniční pracovní cestu do Bulharska
Mgr. Romanu Kaderkovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
________________________________________________________________________________
5002/75/10 - Žádost o prodloužení hudební produkce___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení hudební produkce agentuře VIKING AGENCY s.r.o., zastoupené panem
Ladislavem Slowikem, pro konání hudebního festivalu „INKUBÁTOR“
dne 12. června 2010 v době od 22.00 hod. do 02.00 hod. (následujícího dne)
v areálu Letního kina v Havířově.
Pořadatel pan Ladislav Slowik bude 10 dnů před konáním akce vhodným způsobem
informovat občany bydlící na ul. Na Nábřeží o konání hudebního festivalu
„INKUBÁTOR
ukládá
odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí RMH zástupci agentury panu Ladislavu
Slowikovi
Z: vedoucí OŠK
T: 31. května 2010
________________________________________________________________________________
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5003/75/10 - Evropský týden mobility 2010 v Havířově__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční ve
dnech 16. září až 22. září 2010 a uspořádání Evropského dne bez aut dne 17.9. 2010
ukládá
odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s. poskytnutí
bezplatné přepravy na den 17.9. 2010
T: červenec 2010
Z: vedoucí OKS
odboru školství a kultury, odboru životního prostředí a odboru komunálních služeb
organizačně zajistit akce k Evropskému týdnu mobility vč. Evropského dne bez aut
T: září 2010
Z:vedoucí OŠK
vedoucí OKS
vedoucí OŽP
základním školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat v rámci Evropského
týdne mobility dle svých možností aktivity zaměřené na tuto problematiku
T: září 2010
Z: ředitelé ZŠ
pověřuje
primátora statutárního města podpisem Charty 2010 pro Evropský týden mobility
T: červen 2010
Z: vedoucí OŠK
________________________________________________________________________________
5004/75/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu r.
2010 organizačního odboru______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010
organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
_______________________________________________________________________________
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5005/75/10 - Návrh výpovědi mandátní smlouvy č. 51/ORG/02 ze dne 21.1.2002, uzavřené
s SBD Havířov________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď mandátní smlouvy č. 51/ORG/02 ze dne 21.1.2002, uzavřené s SBD
Havířov.
Z: vedoucí ORG
T: 6/2010
________________________________________________________________________________
5006/75/10 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku ČR - Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561,
- 1 ks žebřík 4-dílný Tauchman Profi AL/HM, inventárního čísla HM-968-1/07, rok
pořízení 2007, pořizovací cena 21.480,00,- Kč,
do majetku města (pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov
Životice).
pověřuje
Františka Chobota, primátora statutárního města podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu majetku.
Z: vedoucí ORG
T: 31.5.2010
________________________________________________________________________________
5007/75/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty v Chorvatsku________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu ze zahraniční služební cesty v Chorvatsku
ve dnech 02.5. – 06.5.2010
________________________________________________________________________________
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5008/75/10 - Uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro realizaci
projektu „Systém Včasné Intervence“_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro realizaci projektu
„Systém Včasné Intervence“ dle Přílohy č. 1
pověřuje
JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy
________________________________________________________________________________
5009/75/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 3. projekt ______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zatupitelstvu města Havířova
schválit
realizaci 3. projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem:
„Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor statutární město
Havířov prostřednictvím OSPOD.
uložit
1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt č. 3
s názvem „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ Městského programu
prevence kriminality pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR
2. ekonomickému odboru vytvořit rezervu ve výši 20 000,- Kč jako podíl města na
realizaci projektu č. 3 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, a to za
předpokladu, že bude schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality
________________________________________________________________________________
5010/75/10 - Program prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit_______________
Rada města Havířova
schvaluje
realizaci projektu „Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence
kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit, realizátor Městská policie Havířov
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ukládá
odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci Ministerstvu vnitra ČR na
realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 –
Úsvit
Z: vedoucí OSV
T: 31.5. 2010
________________________________________________________________________________
5011/75/10 - VZ /17/OIV/ 10 „ZŠ Kpt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných
částí krovu “ – výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu______________________________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č.VZ/17/OIV/10 - ZŠ Kpt. Jasioka – výměna střešní krytiny a
oprava dřevěných částí krovu č.s. 9037„
uchazeči : DK ROOF s.r.o., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 268 12 584,
který předložil nejvhodnější nabídku :
- s výši nabídkové ceny za provedení díla : 3.840.123,-Kč bez DPH, tj.4.608.147,- Kč
s DPH
- s termínem plnění 55 kalendářních dnů
- se sankcí za nedodržení termínu plnění 1920,- Kč/ denně
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto :
2. Stavitelství SIZO s.r.o.,
3. SIDOSTAVBY s.r.o.
4 TURČINA s.r.o.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit smlouvu k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 06 / 2010
_______________________________________________________________________________
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5012/75/10 - Smluvní vztahy k pozemkům pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská
část Dolní Datyně“____________________________________________________
Rada města Havířova
n e s ch v a l u j e
pro účely stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ dodatečné
podmínky vlastníků pozemků:
1. Švrčina Rostislav, bytem …………………………,
spoluvlastnický podíl 1/2 z pozemku parc. č. 397/2, k. ú. Dolní Datyně , LV 218,
Švrčinová Renata, bytem …………………………,
spoluvlastnický podíl 1/2 z pozemku parc. č. 397/2 k. ú. Dolní Datyně , LV 218
- kompletní vybudování kanalizační přípojky na náklady města,
- zpevnění kraje pozemku,
- vybudování komunikace s asfaltovým povrchem včetně odvodnění,
- zřízení provizorní příjezdové komunikace po dobu výstavby,
- vyloučení vjezdu těžké techniky.
2. Kožušník Zdeněk a Kožušníková Alena, bytem …………………………,
SJM vlastníci pozemku parc. č. 397/1 k. ú. Dolní Datyně , LV 58
- kompletní vybudování kanalizační přípojky na náklady města,
- zpevnění kraje pozemku betonovými piloty,
- vybudování komunikace s asfaltovým povrchem o únosnosti 20 tun,
- zřízení provizorní příjezdové komunikace po dobu výstavby.
schvaluje
zadání dodatečných projekční prací společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s. na
přeložení původní trasy kanalizačního sběrače mimo dotčené parcely 397/1 a 397/2
k. ú. Dolní Datyně
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09 ze dne 18. 5. 2009 ve znění
dodatku č. 1 číslo 1546/D1/OIV/09 ze dne 11. 12. 2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09 ze dne 18. 5. 2009.
Z: vedoucí OIV
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
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5013/75/10 - VZ/22/OIV/10 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ –zpracování
projektové dokumentace“_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro VZ
„Modernizace městské sportovní haly Havířov“ – zpracování projektové dokumentace
přiděluje
veřejnou zakázku č. VZ/22/OIV/10- „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ –
zpracování projektové dokumentace č.s. 10024
uchazeči: Ing. arch. Miroslavu Adamčíkovi - OBCHODNÍ PROJEKT, IČ 12 47 38 71,
sídlo Teslova 2, Ostrava – Přívoz, který předložil cenovou nabídku:
- s výši nabídkové ceny za provedení díla : 1.690.000,-Kč bez DPH, tj. 2.028.000,-Kč
s DPH
- s termínem plnění 100 dní od podpisu smlouvy o dílo
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit smlouvu k podpisu

Z : vedoucí OIV
T : 30.5.2010

Člen RMH p. Miroslav KRONENBERG (KSČM) v tomto bodě nehlasoval.
________________________________________________________________________________
5014/75/10 - „Rekonstrukce místní komunikace ul. Anglická v Havířově-Šumbarku č.s.
5031“ změna projektové dokumentace a uzavření dodatku č. 2 k mandátní
smlouvě 303/OIV/08____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.

změnu projektové dokumentace stavby Rekonstrukce místní komunikace ul.
Anglická v Havířově - Šumbarku z důvodu požadavků vlastníka pozemku
parc.č. 91/4, k.ú. Šumbark p. Stanislava Dobiáše

2.

prodloužení termínu plnění o 300 kalendářních dnů na výkon investorsko –
inženýrské činnosti do pravomocného stavebního povolení

3.

uzavření dodatku č.2 k mandátní smlouvě 303/OIV/08 v rozsahu bodu 2 tohoto
usnesení, kterým bude prodloužen termín plnění investorsko – inženýrské
činnosti do pravomocného stavebního povolení
pověřuje
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Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
dodatku č.2 k mandátní smlouvě č. 303/OIV/08 ze dne 9.5. 2008 a dodatku č.1
ze dne 18.10.2008
ukládá
předložit k podpisu dodatek č.2 ke smlouvě.

Z: vedoucí OIV
T: 6/2010
________________________________________________________________________________
5015/75/10 - „Zámek Havířov – oprava střechy“ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 303/OIV/10__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 303/OIV/10, čl. VII o dodatečné stavební
práce - demontáž záklopu, vyklizení stropů pod bedněním, dodávka a montáž
tepelné izolace za částku 210 621,- Kč bez DPH (s DPH 252 745,- Kč), za úpravu
vikýřů deskami Cetris, demontáž poškozených špalet, očištění vikýřů, montáž
desek Cetris zhotovitel vyčíslil částku ve výši 31 359,- Kč bez DPH (s DPH
37 631,- Kč), za výměnu elektroinstalace a svítidel 32 970,- Kč bez DPH ( s DPH
39 564,-Kč)
2. Vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 303/OIV/10, čl. VII prací, které nebudou
na stavbě realizovány , demontáž a montáž vyhřívacího kabelu střešních svodů a
rozdíl v položkách na demontáž střešní betonové krytiny za cenu 79 610,- Kč bez
DPH ( 95 532,- Kč včetně DPH)
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 303/OIV/10 na provedení stavby
„Zámek Havířov-oprava střechy“, kterým se cena díla upravuje celkem o
+195 340,- Kč bez DPH (234 448,- Kč včetně DPH) v rozsahu bodů č.1 a č. 2
tohoto usnesení
pověřuje
náměstka pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem Dodatku č.1
ke smlouvě o dílo 303/OIV/10
Z: vedoucí OIV
T: 06/2010
________________________________________________________________________________
5016/75/10 - Stavba „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky –I.etapa“ –
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 208/OIV/10_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 208/OIV/10 Čl. III v odst. 1 a v Příloze SoD
č. 1 o dodatečné stavební práce za cenu 575.536,- Kč vč. DPH v rozsahu dle
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Přílohy č.2
2. změny položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
208/OIV/10, související s bodem 1 tohoto usnesení
3. změnu termínu plnění uvedeného ve Smlouvě o dílo č.208/OIV/10 v čl. VI. odst. 1,
a to prodloužení o 43 kalendářních dnů
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 208/OIV/10 na provedení stavby
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I.etapa“, v rozsahu
bodů 1 až 3 tohoto usnesení, kterým bude navýšena cena díla celkem v čl. VII
odst. 1 o částku 575.536,- Kč vč. DPH dle Přílohy č. 2 a prodloužena doba plnění
o 43 kalendářních dnů
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 208/OIV/10 ze dne 18.3.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 208/OIV/10 ze dne 18.3.2010
Z: vedoucí OIV
T: 31.5.2010
________________________________________________________________________________
5017/75/10 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise kulturní a letopisecké Rady města Havířova za I. čtvrtletí
2010
________________________________________________________________________________
5018/75/10 - Areál Dukla – smlouva o postoupení investorství stavby „Příprava území po
ukončení hornické činnosti – Polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla“___
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o postoupení investorství na stavbu „Příprava území po ukončení
hornické činnosti – Polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla“
se společností Dukla Industrial Park s.r.o., IČ 27 80 85 72, ve znění dle Přílohy č.1
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem
smlouvy o postoupení investorství
ukládá
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předložit smlouvu o postoupení investorství k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 21.5.2010
________________________________________________________________________________
5019/75/10 - OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace
obytných domů“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější
nabídky______________________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –
Regenerace obytných domů“ společnost RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.,
IČ: 25837982 - z důvodu nesplnění kvalifikace
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –
Regenerace obytných domů“ společnosti Zlínstav a.s., IČ: 28315669, která předložila
nejvhodnější nabídku
- s výší nabídkové ceny 1.etapy: 18.817.322,-Kč bez DPH
(20.699.054,-Kč včetně 10% DPH)
- s výší nabídkové ceny 2.etapy: 15.522.981,-Kč bez DPH
(17.075.279,-Kč včetně 10% DPH)
- s výší nabídkové ceny 3.etapy: 18.509.565,-Kč bez DPH
(20.360.522,-Kč včetně 10% DPH)
- s výší nabídkové ceny 4.etapy: 10.676.074,-Kč bez DPH
(11.743.681,-Kč včetně 10% DPH)
- s termínem plnění 1. etapy: za 115 kalendářních dnů
- s termínem plnění 2. etapy: za 120 kalendářních dnů
- s termínem plnění 3. etapy: za 120 kalendářních dnů
- s termínem plnění 4. etapy: za 105 kalendářních dnů
- s výší smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění 1% z nabídkové ceny etapy, se
kterou je zhotovitel v prodlení
- s výší smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění delším jak 21 dní 950.000,-Kč
- s výší smluvní pokuty za nedodržení lhůty na vyklizení staveniště 1.000.000,-Kč
- s termínem nástupu k odstranění vady v záruční době do 2 pracovních dnů
- s termínem odstranění vad v záruční době do 2 dnů od započetí prací
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: VOKD a.s.
3. místo: HOCHTIEF CZ a.s.
4. místo: sdružení společností INTOZA s.r.o. a Pátá stavební, s.r.o. pod názvem
sdružení „Sdružení stavebních úprav – Regenerace obytných domů“
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pověřuje
1. Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
2. na základě mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07 ze dne 3.9.2007, ve znění dodatků,
Městskou realitní agenturu,s.r.o. zastupováním investora na stavbách:.
9064 Regenerace ob.domu ul.H.Malířové 2, 4, 6, Havířov-Šumbark
9066 Regenerace ob.domu ul.E.Destinnové 1a, b, c, Havířov-Šumbark
9067 Regenerace ob.domu ul.E.Destinnové 14, 16, Havířov-Šumbark
9068 Regenerace ob.domu ul.Jarošova 31b, Havířov-Šumbark
ukládá
zaslat rozhodnutí RMH společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 21.5.2010
________________________________________________________________________
5020/75/10 - UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11
Havířov“ společnosti D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616, která předložila nejvhodnější
nabídku
- s výší nabídkové ceny 36.499.582,33 Kč bez DPH
(43.799.498,80 Kč včetně 20% DPH)
- se smluvní pokutou za prodlení s termínem dokončení díla
za den prodlení
5000,- Kč
- se smluvní pokutou za nedodržení termínu nástupu k odstranění
reklamovaných vad v záruční lhůtě v Kč za den prodlení a vadu
2000,- Kč
- se smluvní pokutou za nedodržení konečného termínu odstranění vad
a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla v Kč
za den prodlení a vadu
3000,- Kč
- se smluvní pokutou za nedodržení termínu vyklizení staveniště v Kč
za den prodlení
1000,- Kč
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
3. místo: sdružení společností STRABAG a.s. a SAT s.r.o.
4. místo: KARETA s.r.o.
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pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí RMH společnosti RTS, a.s. k zajištění dalšího postupu v zadávacím
řízení
Z: vedoucí OIV
T: 21.5.2010
________________________________________________________________________________
5021/75/10 - ZPŘ/6/ORG/10 - „Nákup výpočetní techniky“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky___________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/6/ORG/10 - „Nákup výpočetní techniky“
1. společnost ABM MORAVA, s.r.o., IČ: 25067753 - z důvodu nesplnění kvalifikace
2. společnost AutoCont CZ a.s., IČ: 47676795 - z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/6/ORG/10 - „Nákup výpočetní techniky“ společnosti VDI
Meta - výrobní družstvo invalidů, IČ: 25861808, která předložila nejvhodnější nabídku
s výší nabídkové ceny 2.345.075,-Kč bez DPH (2.814.090,-Kč včetně 20% DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: BRAIN computers s.r.o.
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem kupní
smlouvy s vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat uchazečům rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 24.5.2010
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2. předložit kupní smlouvu k podpisu

Z: vedoucí ORG
T: červen 2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5022/75/10 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – informace o výsledku hospodaření jednotlivých
středisek za rok 2009___________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. b)
a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
informaci poskytnutou podle § 122 odst. 2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, o výsledku hospodaření jednotlivých středisek společnosti
ZÁMEK Havířov,s.r.o. za rok 2009 v rozsahu příloh č.1 - 7
ukládá
1. předložit návrh na zlepšení hospodaření HS 4 „Koupaliště Šárka“ v roce 2010
Z: jednatelé společnosti
T: RMH 9.6.2010
2. předložit návrh řešení ztrátového hospodaření HS 5 „Bowling-Radegast Aréna“
pro rok 2010
Z: jednatelé společnosti
T: RMH 9.6.2010
3. předat zpracované materiály k hospodaření HS 4 a HS 5 na odbor právních služeb
MMH v listinné a elektronické podobě
Z: jednatelé společnosti
T: 2.6.2010
4. zaslat rozhodnutí RMH jednatelům společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o. a přizvat
jednatele společnosti za zasedání RMH dne 9.6.2010
Z: vedoucí OPS
T: 25.5.2010
________________________________________________________________________________
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5023/75/10 - Informace o konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.___
Rada města Havířova
bere na vědomí
termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. IČ 47677287
(„společnost“) konané dne 4.6.2010 v 9:00 hodin v sídle společnosti a program řádné
valné hromady dle důvodové zprávy
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2. Volba orgánů valné hromady – pro zvolení osob dle návrhu představenstva
bod 5. Schválení roční účetní závěrky 2009 – pro schválení ve znění dle Přílohy č. 2
Rozdělení zisku dosaženého za rok 2009 ve výši 8 238 571,78 Kč – pro
Schválení dle Přílohy č. 3
bod 6. Volba členů statutárních orgánů – pro znovuzvolení Ing. Kubeše,
Ing. Lipnera a p.Kývaly za členy představenstva společnosti na další funkční
období
5024/75/10 - OŘ/4/OIV/10– „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží,
1. a 2. etapa“- rozhodnutí o námitkách uchazeče____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti vyloučení společnosti BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45 35 72 69
z účasti v zadávacím řízení OŘ/4/OIV/10
nevyhovuje
námitkám společnosti BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45 35 72 69, proti rozhodnutí
zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení OŘ/4/OIV/10, neboť uchazeč
nedodržel požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách tím, že ve své
nabídce předložil variantní nabídku, kterou zadavatel v zadávací dokumentaci
nepřipouštěl - konkrétně předložil variantní řešení u SO 01 – objekt veřejných toalet
s občerstvením.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách uchazeče
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí 75. RMH o námitkách

Z: vedoucí OIV
T: 20.5.2010
________________________________________________________________________
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5025/75/10 - ZPŘ/7/OIV/10– „VÚH – osvětlení ledové plochy“- rozhodnutí o námitkách
uchazeče_____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení společnosti BREMA, spol.
s r.o., IČ: 44264321, z další účasti v zadávacím řízení ZPŘ/7/OIV/10 a obsah námitek
proti oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
ZPŘ/7/OIV/10
nevyhovuje
1. námitkám společnosti BREMA, spol. s r.o., IČ: 44264321, proti rozhodnutí
zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení ZPŘ/7/OIV/10,
neboť uchazeč nedodržel požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách tím, že ve své nabídce předložil jinou nabídku, kterou zadavatel
v zadávacích podmínkách nepřipouštěl - konkrétně předložil jiné technické řešení
u reflektorů s hlubokozářiči, kde místo požadované povrchové úpravy MIRO 7
předložil nabídku na povrchovou úpravu způsobem MIRO 5
2. námitkám společnosti BREMA, spol. s r.o., IČ: 44264321, proti oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/7/OIV/10,
neboť zadavatel postupoval v souladu se z. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
a) o přidělení veřejné zakázky uchazeči, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, rozhodla Rada města Havířova, ve funkci zadavatele veřejné zakázky
podle § 102 odst. 3 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a to na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídla hodnotící
komise v souladu s § 80 zákona o veřejných zakázkách,
b) text oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky obsahoval všechny formální
náležitosti podle § 81 zákona o veřejných zakázkách, t.j. i právní formu
uchazečů, která je součástí uváděné obchodní firmy uchazečů podle § 9
odst. 2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách uchazeče a podpisem oznámení o podaných námitkách a
rozhodnutí o nich
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách uchazeči BREMA, spol. s r.o. a odeslat oznámení
o podaných námitkách a rozhodnutí o nich ostatním uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 21.5.2010
________________________________________________________________________
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5026/75/10 - Zahraniční služební cesta do Slovinska____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční služební cestu do Lubljani a Zasavje ve Slovinsku pro Ing. Eduarda
Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, ve dnech 8.6. –
10.6.2010 na seminář k realizaci Projektu PROSPECTS – Institucionální podpora
podnikání v regionu.
________________________________________________________________________
5027/75/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
5028/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 1 programu____________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné
hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost , a.s., se sídlem v Havířově –
Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČ 61 97 47 06, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále „HTS,
a.s.“ nebo „společnost“).
schvaluje
Program jednání:
1. Volba orgánů jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu rozdělení zisku
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009
5. Zprávy dozorčí rady HTS, a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2009
- o kontrolní činnosti
6. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky a zpráva nezávislého
auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
7. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
8. Schválení smlouvy a odměny nově zvoleného člena dozorčí rady HTS, a.s.
9. Závěr.
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volí
orgány jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
HTS,a.s.(JJA):
druhým ověřovatelem zápisu................................................ p. Jarmila Světlíková
skrutátorem hlasů................................................................. p. Miroslav Kronenberg
konstatuje
- že předsedou JJA je předsedající 75. schůze RMH ........... ........p. František Chobot
- že zapisovatelkou JJA je zapisovatelka 75.schůze RMH........ .. p. Monika Krpelíková
________________________________________________________________________________
5029/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 2 programu____________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti HTS,
a.s.
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku v roce
2009 ve znění Přílohy č. 1 str. 3-14
________________________________________________________________________________
5030/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 4 programu____________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti
HTS,a.s.
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2009 ve znění Přílohy č. 1 str. 31-37
________________________________________________________________________________
5031/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 5 programu____________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti HTS,
a.s.
bere na vědomí
Zprávy dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, o
přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
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ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009 a zprávu o kontrolní činnosti
dozorčí rady HTS,a.s. za rok 2009 dle Přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
5032/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 6 programu____________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti HTS,
a.s.
bere na vědomí
1. Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky ve znění Přílohy č.1
str.38 a 39
2. Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. ve
znění Přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
5033/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 7 programu____________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti HTS,
a.s.
schvaluje
1. Řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2009 ve znění Přílohy č. 1 str.
15-30
2. Rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. ve výši 10 409 592,24 Kč po zdanění dle
Přílohy č. 4
________________________________________________________________________________
5034/75/10 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 8 programu____________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti HTS,
a.s.
bere na vědomí
zvolení Ing. Bedřicha Jaroše členem dozorčí rady HTS, a.s. za zaměstnance
společnosti s účinností od 2.10.2009
schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Bedřicha Jaroše ve znění přílohy č.
63

Usnesení ze 75. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.5.2010

5 a jeho odměnu ve výši dle odstavce XI. Smlouvy o výkonu funkce s účinností od
2.10. 2009.
ukládá
odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli
společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 28.5.2010
5035/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady - bod č. 1 programu____________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady
akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město,
Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo
„TSH a.s.“)
schvaluje
Program jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady TSH
a.s.(JJA):
1. Zahájení a volba orgánů jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné
hromady TSH a.s.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2009
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2009
4. Zpráva členů dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné
účetní závěrce, ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a k návrhu
na rozdělení zisku
5. Řádná účetní závěrka za rok 2009 včetně informace o auditu hospodaření a výroku
auditora
6. Návrh na rozdělení zisku za rok 2009, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend
a tantiém
7. Závěr
volí
orgány JJA při výkonu působnosti valné hromady společnosti TSH a.s.:
druhým ověřovatelem zápisu................................................ p. Jarmilu Světlíkovou
skrutátorem hlasů................................................................. p. Miroslava Kronenberga
konstatuje
- že předsedou JJA je předsedající 75. schůze RMH ........... ........p. František Chobot
- že zapisovatelkou JJA je zapisovatelka 75.schůze RMH........ .. p. Monika Krpelíková
64

Usnesení ze 75. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.5.2010

5036/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady - bod č. 2 programu____________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti TSH
a.s.
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2009 ve znění důvodové zprávy k bodu 2 programu a Přílohy č. 1 str. 6 a 7.
5037/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady - bod č.3 programu____________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti TSH
a.s.
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2009 ve znění důvodové
zprávy k bodu 3 programu a Přílohy č. 1 str. 18 – 20.
5038/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady - bod č. 4 programu____________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti TSH
a.s.
bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady TSH a.s. o výsledních kontrolní činnosti, o výsledku
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, o výsledku přezkoumání zprávy o
vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a k návrhu na rozdělení zisku za rok
2009 ve znění důvodové zprávy k bodu 4 programu a Přílohy č. 1 str. 17
5039/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady - bod č. 5 programu____________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti TSH
a.s.
schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti TSH a s. za rok 2009 ve znění důvodové zprávy
k bodu 5 programu a Přílohy č. 1 str. 8 – 14.
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bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 2009 ve
znění důvodové zprávy k bodu 5 programu a Přílohy č. 1 str. 15 a 16.
5040/75/10 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady - bod č. 6 programu____________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady akciové společnosti TSH
a.s.
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2009 ve výši 3 773 930,78 Kč po zdanění, výši a
způsob vyplácení dividend a tantiém dle návrhu představenstva uvedeného
v důvodové zprávě k bodu 6 programu.
ukládá
odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli TSH a.s..
Z: vedoucí OPS
T: 28.5.2010

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

Rada města Havířova byla informována o důsledcích povodně v Havířově, při které došlo
k sesuvu svahu pod ul. Hálkova a odhadovaných nákladech na provizorní zajištění svahu.
Příslušní odborníci zajišťují potřebná opatření.
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USNESENÍ
ze 76. schůze Rady města Havířova
konané dne 9.6.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I. část

Č.jed.

KP/65 481/Kl/2010

V Havířově dne 14.6.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
I.část
5041/76/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5042/76/10 - Schválení ověření zápisu
5043/76/10 - Schválení programu 76. schůze RMH, konané dne 9.6.2010
5044/76/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5045/76/10 - Pověření člena zastupitelstva prováděním svatebních obřadů
5046/76/10 - Mimořádné přidělení bytu
5047/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku
5048/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Městě
5049/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15 o vel. 1+1
na ulici Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí
5050/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+3
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě
5051/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+ 2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Městě
5052/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 24 o velikosti 1+2 v domě na ul. Astronautů 1094/9
v Havířově - Městě
5053/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 44 o velikosti 0+1 v domě na ul. Moskevská 1104/1e
v Havířově-Městě
5054/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+2 v domě na ul. Moskevská 1074/3
v Havířově-Městě
5055/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 46 o velikosti 1+3 v domě na ulici Jedlová 495/6
v Havířově-Šumbark
5056/76/10 - Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově – Městě
– rozšíření plánovaných investic do bytového fondu v roce 2010
5057/76/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství
pro dům na ulici Sukova 821/4 v Havířově-Město“
5058/76/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství
pro dům na ulici Klidná 697/5 v Havířově-Město“
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5059/76/10 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova č.760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009
5060/76/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5061/76/10 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
5062/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Velčovská
5063/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miriam Muchová
5064/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Zdeňka Věličková
5065/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radim Machač
5066/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslav Němec
5067/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Hrdličková
5068/76/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Vladimíra Buchtová
5069/76/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Laurenčíková
5070/76/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Lucie Havlasová
5071/76/10 - Opětovné zařazení žádosti o byt do bytového pořadníku z r. 2003
– Tomáš Jadrný
5072/76/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2045/1, k.ú. Šumbark
5073/76/10 - Záměr směny pozemků v k.ú. Havířov-město
5074/76/10 - Darování stavby kanalizační přípojky v rámci stavby: „Vodovod a kanalizace
Havířov, lokalita Záguří“ panu Jiřímu Pečinkovi
5075/76/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení
5076/76/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město
5077/76/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark
5078/76/10 - Smluvní vztah pro stavbu Protipovodňová hráz - Areál volného času,
Havířov-Město
5079/76/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Průjezd železničního mostu na ul.
Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
5080/76/10 - Zřízení věcných břemen na pozemcích k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví města ve
prospěch společnosti Dukla Industrial Zone a.s.
5081/76/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
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5082/76/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/5, 1431/18, k.ú. Šumbark
5083/76/10 - Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti – tribuny v Havířově-Prostřední Suché
5084/76/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Jedlové 6, HavířovŠumbark
5085/76/10 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory na ul. J. A. Komenského 1,
Havířov-Město
5086/76/10 - Uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v objektu Radnice
5087/76/10 - Předání pozemku parc.č. 2195, k.ú. Havířov – město k hospodaření příspěvkové
organizaci
5088/76/10 - Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark
5089/76/10 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – návrhy na zlepšení hospodaření HS 4 a HS 5
5090/76/10 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH
5091/76/10 - VZ/17/OIV/10 „ZŠ Kpt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných
částí krovu “ – doplnění usnesení o výběru dodavatele
5092/76/10 - ZPŘ/8/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o přidělení veřejné zakázky
5093/76/10 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
5094/76/10 - OŘ/15/OIV/10 - „Služby správce stavby pro projekt Odkanalizování části města
Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ – rozhodnutí o přidělení veřejné
zakázky
5095/76/10 - Zástupce města v dozorčí radě společnosti Depos Horní Suchá,a.s.
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
I.část
5041/76/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatelku zápisu ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
paní Alici HEGYI
________________________________________________________________________________
5042/76/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.5.2010
________________________________________________________________________________
5043/76/10 - Schválení programu 76. schůze RMH, konané dne 9.6.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
upravený dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
5044/76/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4333/65/09 Souhlas zřizovatele k vybudování odpočinkové pergoly v areálu
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
4536/69/10 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 298/1, k.ú. Bludovice
4871/74/10 Změna nájemní smlouvy, záměry pronájmu nebytových prostor
4977/75/10 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice
4999/75/10 MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
2233/32/08
3237/48/09
4638/71/10
4701/72/10
4783/73/10
4788/73/10
4814/73/10
4836/73/10
4866/74/10
4885/74/10
4904/74/10
4935/75/10
4937/75/10
4938/75/10
4939/75/10
4940/75/10
4948/75/10
4950/75/10
4980/75/10
4992/75/10
4997/75/10
4998/75/10
5002/75/10
5006/75/10
5013/75/10
5014/75/10
5018/75/10

Žádost o dotaci „SANTÉ“ - Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH správního poplatku u nájmu NP
Návrh na využití objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město
Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark
Odepsání škody ve výši 2 478,- Kč
Souhlas zřizovatele k zakoupení 2 ks tabletových vozíků a kopírky A3
pro Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Uzavření smlouvy o provozování vodního díla
„PD - Snižování spotřeby energie - ZŠ Žákovská, K.Světlé, F.Hrubína
a 1.máje“- zahájení otevřeného řízení na nadlimitní zakázku na služby
Pronájem části pozemku za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidla Taxi
Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11
v úseku Havířov – Třanovice
VZ/DsH/1/10 „Úklid prostor budovy Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace, na ul.Lidická 52c/1200“
Informativní zpráva povodňové komise a poskytnutí dotací 6 obcím na
odstranění škod způsobených povodněmi
Vyjádření k návrhu koncepce „Krajský program snižování emisí
Moravskoslezského kraje“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2, II. ktg na ulici Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o
vel. 1+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o
vel. 1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Městě
„Komplexní oprava panelového domu VOS 5, ul. Astronautů 9/1094,
Havířov – Město “ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č.1197/OIV/09
„Sanace obytného domu, ul. Česká 1-11, Havířov-Město “- uzavření
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1198/OIV/09
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.
Navýšení příspěvku pro SSRZ na rok 2010 o účelovou dotaci na
interiérové dovybavení sportovní haly Žákovská
Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Ministerstva kultury ČR
Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
Žádost o prodloužení hudební produkce
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
VZ/22/OIV/10 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ –
zpracování projektové dokumentace“
„Rekonstrukce místní komunikace ul. Anglická v Havířově-Šumbarku
č.s. 5031“ změna projektové dokumentace a uzavření dodatku č. 2
k mandátní smlouvě 303/OIV/08
Areál Dukla – smlouva o postoupení investorství stavby „Příprava
území po ukončení hornické činnosti – Polyfunkční území areálu
bývalého Dolu Dukla“
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5019/75/10 OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –
Regenerace obytných domů“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
a o výběru nejvhodnější nabídky
5022/75/10 ZÁMEK Havířov,s.r.o. – informace o výsledku hospodaření
jednotlivých středisek za rok 2009
5024/75/10 OŘ/4/OIV/10– „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na
Nábřeží, 1. a 2. etapa“- rozhodnutí o námitkách uchazeče
5025/75/10 ZPŘ/7/OIV/10– „VÚH – osvětlení ledové plochy“- rozhodnutí o
námitkách uchazeče
________________________________________________________________________________
5045/76/10 - Pověření člena zastupitelstva prováděním svatebních obřadů_________________
Rada města Havířova
pověřuje
Tomáše Kovalčíka a
MUDr. Radomila Schreibera
prováděním svatebních obřadů v českém jazyce
________________________________________________________________________________
5046/76/10 - Mimořádné přidělení bytu_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení obecního bytu I. kategorie o vel. 1+3 s příslušenstvím se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného Radou města Havířova pro příslušné
období, v kterékoliv lokalitě města,
pro Mgr. Magdu Krškovou, za účelem její stabilizace v pozici fyzioterapeuta,
a to za podmínky, že:nájemní smlouva bude s p. Mgr. Magdou Krškovou uzavřena
na dobu určitou, a to na dobu trvání jejího pracovního poměru na pozici fyzioterapeuta
u Sociálních služeb města Havířova.
________________________________________________________________________________
5047/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku
pověřuje

7

Usnesení ze 76. schůze Rady města Havířova
konané dne 9.6.2010

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 14.6.2010
________________________________________________________________________________
5048/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 14.6.2010
________________________________________________________________________________
5049/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15 o vel. 1+1
na ulici Vrchlického 1468/38 v Havířově – Podlesí__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15 o vel. 1+1
na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 14.6.2010
________________________________________________________________________________
5050/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+3
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.9 o vel. 1+3
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
8
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 7.7.2010
________________________________________________________________________________
5051/76/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+ 2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.9 o vel. 1+ 2
na ulici Jožky Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 14.6.2010
________________________________________________________________________________
5052/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 24 o velikosti 1+2 v domě na ul. Astronautů 1094/9
v Havířově - Městě_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 24 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Astronautů 1094/9
v Havířově-Městě,
p. Janu Konečnému, bytem ………………………………., a to za předpokladu
dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. předplacení nájemného
na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
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5053/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 44 o velikosti 0+1 v domě na ul. Moskevská 1104/1e
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 44 o velikosti 0 + 1 v domě na ul.Moskevská 1104/1e
v Havířově-Městě, pí. Petře Valderové, bytem ……………………………….,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5054/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+2 v domě na ul. Moskevská 1074/3
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 6 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Moskevská 1074/3
v Havířově-Městě, pí. Lence Šturmanové, bytem ……………………………….,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. složení kauce ve výši 5.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5055/76/10 - Pronájem bytové jednotky č. 46 o velikosti 1+3 v domě na ulici Jedlová 495/6
v Havířově-Šumbark___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 46 o velikosti 1 + 3, v domě na ulici Jedlová 495/6
v Havířově-Šumbarku, pí. Lucii Matuské, bytem ……………………………….,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
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2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5056/76/10 - Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě
– rozšíření plánovaných investic do bytového fondu v roce 2010_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
realizaci celkové sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě
v rámci úpravy plánovaných investičních výdajů do bytového fondu města
v roce 2010
ukládá
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení finančních prostředků
OJ 9 - odboru investiční výstavby pro výdaje do bytového fondu města
ve výši 13 000 tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010
Z: ředitel MRA
T: 28.5.2010
________________________________________________________________________________
5057/76/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství
pro dům na ulici Sukova 821/4 v Havířově-Město“__________________________
Rada města Havířova
ukládá
zástupci statutárního města Havířova ve společenství vlastníků jednotek „Společenství
pro dům na ulici Sukova 821/4 v Havířově-Městě (SVJ Sukova 4)“ hlasovat na
ustavujícím shromáždění vlastníků jednotek předmětného domu dne 16. června 2010
takto:
k bodu 2 Programu: schválení stanov SVJ Sukova 4 - hlasovat pro schválení stanov,
jak jsou uvedeny v příloze č.2
k bodu 3 Programu: hlasovat pro pověření statutárního města Havířov jednáním za
SVJ Sukova 4, s tím, že povinnosti pověřeného vlastníka
vyplývající ze stanov, příp.ze zák.č.72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, ve znění pozdějších předpisů, budou přeneseny
v rámci smlouvy o obstarání věci na správce
k bodu 4 Programu: hlasovat pro správu domu na ulici Sukova 4 v Havířově-Město
Městskou realitní agenturou, s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
U Lesa 865/3a
________________________________________________________________________________
5058/76/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství
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pro dům na ulici Klidná 697/5 v Havířově-Město“___________________________
Rada města Havířova
ukládá
zástupci statutárního města Havířova ve společenství vlastníků jednotek „Společenství
pro dům na ulici Klidná 697/5 v Havířově-Městě (SVJ Klidná 5)“ hlasovat na
ustavujícím shromáždění vlastníků jednotek předmětného domu dne 16. června 2010
takto:
k bodu 2 Programu: schválení stanov SVJ Klidná 5 - hlasovat pro schválení
stanov, jak jsou uvedeny v příloze č.2
k bodu 3 Programu: hlasovat pro pověření statutárního města Havířov jednáním
za SVJ Klidná 5, s tím, že povinnosti pověřeného vlastníka
vyplývající ze stanov, příp. ze zák.č.72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, ve znění pozdějších předpisů, budou přeneseny v rámci
smlouvy o obstarání věci na správce
k bodu 4 Programu: hlasovat pro správu domu na ulici Klidná 697/5
v Havířově-Město Městskou realitní agenturou, s.r.o.,
se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a
________________________________________________________________________________
5059/76/10 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova č.760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova změnit
v usnesení č.760/14/ZM/09, týkajícího se prodeje pozemku parcelní č. 720
katastrální území Havířov-město,
osobu kupujícího z manželů Ing.arch.Jiřího a Marie Liškutínových
na Ing. arch. Jiřího Liškutína
________________________________________________________________________________
5060/76/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.5.2010 do 1.6.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
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1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.5.2010
do 1.6.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.5.2010 do 1.6.2010
dle přílohy č.5
4. informace o dočasných nájemních smlouvách na ul.Střední 504/3 dle přílohy č.6
________________________________________________________________________________
5061/76/10 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům v předloženém znění
s účinností dnem schválení
________________________________________________________________________________
5062/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Velčovská____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města
paní Marcele Velčovské, bytem ……………………………….
________________________________________________________________________________
5063/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miriam Muchová_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města
paní Miriam Muchové bytem ……………………………….,
________________________________________________________________________________

5064/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Zdeňka Věličková_____________________
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Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
paní Zdeňce Věličkové bytem ……………………………….
________________________________________________________________________________
5065/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radim Machač_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Radimovi Machačovi bytem ………………………………., s tím, že:
- společnou nájemkyní bytu bude i p. Markéta Kubíková
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami statutárního
města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5066/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslav Němec______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v přízemí nebo max. v I.poschodí
obytného domu v kterékoliv lokalitě města
panu Miroslavu Němcovi, bytem ……………………………….
________________________________________________________________________________
5067/76/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Hrdličková____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Monice Hrdličkové, bytem ……………………………….,
________________________________________________________________________________
5068/76/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Vladimíra Buchtová_
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Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 3243/48/09 ze dne 25.3.2009 a usnesení č. č. 4268/63/09
ze dne 18.11.2009
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Vladimíře Buchtové, bytem ………………………………., s tím, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou k předmětnému bytu uzavřena v souladu se Zásadami
statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům a po
celkovém doplacení zbývající dlužné částky
________________________________________________________________________________
5069/76/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Laurenčíková
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 4432/67/10 ze dne 13.1.2010
________________________________________________________________________________
5070/76/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Lucie Havlasová___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v Havířově-Šumbarku
paní Lucii Havlasové, bytem ………………………………., pod podmínkou, že:
- byt č. 107 o vel. 0+1, jehož je p. L. Havlasová k dnešnímu dni nájemkyní,
řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- společným nájemcem nově přiděleného bytu bude i druh p. Petr Ronto
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________

5071/76/10 - Opětovné zařazení žádosti o byt do bytového pořadníku z r. 2003 – Tomáš Jadrný
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Rada města Havířova
schvaluje
opětovné zařazení žádosti pana Tomáše Jadrného, bytem
………………………………., o byt o vel. 1+2
se smluvním nájemným, č.j. MJP/76832/2003
ze dne 15.10.2003 do bytového pořadníku pro přidělování bytů se smluvním
nájemným o vel. 1+2 z r. 2003 a to na odpovídající místo v pořadí po provedené
aktualizaci žádostí o byt v příslušné kategorii
________________________________________________________________________________
5072/76/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2045/1, k.ú. Šumbark___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2045/6 o výměře 350 m2 a části parc.č.2045/1,
k.ú. Šumbark o výměře cca 70 m2
manželům Berka Robert a Ing. Berková Veronika, oba bytem ………..………………
a panu Davidu Milfaitovi, bytem ……………………………….,
za účelem zřízení nových parkovacích míst a vybudování dětského koutku
________________________________________________________________________________
5073/76/10 - Záměr směny pozemků v k.ú. Havířov-město_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr směny části pozemků v majetku města parc.č. 2173/1 a parc.č. 2164,
k.ú. Havířov-město o celkové výměře cca 740 m2
ve vlastnictví města Havířova
za pozemek parc.č. 2230/44 a části pozemků parc.č. 2230/43 a parc.č. 2230/26,
k.ú. Havířov-město zastavěné chodníky, které budovalo město,
o celkové výměře cca 500 m2
ve vlastnictví pana Ing. Ivo Bartečka, bytem ……………………………….
________________________________________________________________________________
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5074/76/10 - Darování stavby kanalizační přípojky v rámci stavby: „Vodovod a kanalizace
Havířov, lokalita Záguří“ panu Jiřímu Pečinkovi___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci stavby „Vodovod a kanalizace Havířov, lokalita Záguří “
darování stavby kanalizační přípojky z majetku města, k rodinnému domu č.p. 1063
na pozemku parc.č. 1701/7, k.ú. Bludovice
do majetku obdarovaného pana Jiřího Pečinky, bytem ……………………………….,
v pořizovací ceně 96.715,20 Kč včetně DPH
________________________________________________________________________________
5075/76/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
část usnesení ZMH ze dne 22. 6. 2009, č. 886/17/ZM/09, bod b) kterým byl
pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická
přehrada“ schválen výkup pozemku parc. č. 924, k.ú. Bludovice, o výměře cca 61 m2,
ve vlastnictví: Marka Zajace, bytem ……………………………….,
za kupní cenu dohodou 300,- Kč/m2
schválit
pro účely stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
výkup pozemku parc. č. 924, k.ú. Bludovice, o výměře cca 61 m2,
ve vlastnictví: Marka Zajace, bytem ……………………………….,
kupní cena: dle platných cenových předpisů 438,27 Kč /m2,
s tím, že zároveň budou kompenzovány zvýšené náklady na vybudování sjezdu
z veřejné komunikace ve výši 50%, maximálně však 40.000,- Kč, na základě
předloženého vyčíslení skutečných nákladů a po předložení dokladu o uvedení sjezdu
do trvalého užívání
________________________________________________________________________________
5076/76/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov- město,
o výměře 160 m2,
panu Petr Prokopovi, bytem ………………………………., za účelem zahrady
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2. pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město, o výměře 160 m2,
panu Robertu Chlebovému, bytem ……………………………….,
za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.6. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 224,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
T: 30.8.2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
5077/76/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 626/1, o výměře 25 m2, k.ú. Šumbark,
s panem Janem Večeřou, bytem ……………………………….,
za účelem přístupu a příjezdu k objektu truhlárny
2. pronájem části pozemku parc.č. 626/1, o výměře 25 m2, k.ú. Šumbark,
panu Petru Štemberkovi, bytem ……………………………….,
za účelem přístupu a příjezdu k objektu truhlárny, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.6. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky, tj. ve výši 25,-Kč/m2/rok + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
T: 30.8.2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
5078/76/10 - Smluvní vztah pro stavbu Protipovodňová hráz – Areál volného času,
Havířov-Město________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro realizaci stavby Protipovodňové hráze - Areál volného času, Havířov-Město
prodloužení nájmu pozemků parc.č.4019, o výměře 221 m2 a parc.č.4040,
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o výměře 657 m2, oba v k.ú. Havířov - město
ve vlastnictví : ČR –Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106,
s právem hospodaření Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov,
IČ : 421 96 451
doba nájmu : na dobu určitou, s účinností od 1.7.2010 do 31.7.2010
nájemné : dohodou, dle platných předpisů 30,-Kč/m2/rok, tj. za 878 m2
celkem 2.195,- Kč/měsíc
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě zn. 47/OSM/2010
Z: vedoucí OSM
T: 1.7.2010
________________________________________________________________________________
5079/76/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
1. nájem části pozemku parc.č. 1409/1, o výměře cca 300 m2, k.ú.Prostřední Suchá, ve
vlastnictví RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582, 701 97 Moravská Ostrava,
IČ: 27769143,
nájemné: dle platného cenového výměru MF ČR, tj. 25,-Kč/m2/rok + DPH
doba nájmu: od 10.6.2010 do 31.8.2010
2. zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1409/1, o výměře cca 300 m2,
k.ú. Prostřední Suchá , ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582,
701 97 Moravská Ostrava, IČ: 27769143,
věcné břemeno: jednorázová úhrada ve výši 250,- Kč/m2 + DPH a 3.000,- Kč/ks
+ DPH (za umístění šachtice )
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o nájmu a zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
5080/76/10 - Zřízení věcných břemen na pozemcích k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví města
ve prospěch společnosti Dukla Industrial Zone a.s.__________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města v kat. území Dolní Suchá,
a to:
parc.č.
výměra
druh pozemku
způsob využití
18/10
7
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/1
63
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/2
182
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/3
211
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/4
1474
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/5
6429
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/6
58
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/7
2883
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/8
55
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/9
51
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/10
12
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/11
1489
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/12
140
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/13
4376
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/14
82
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/15
16
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/16
33
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/17
165
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/18
14
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/19
1329
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/20
3029
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/21
642
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/22
19
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/23
308
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/24
644
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/25
111
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/26
4186
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/27
272
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/28
154
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/29
35
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/30
34
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/31
129
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/32
732
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/33
14
ostatní plocha
ostatní komunikace
2759/34
402
ostatní plocha
ostatní komunikace
ve prospěch společnosti Dukla Industrial Zone a.s., se sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611
1. jako vlastníka nemovitostí uvedených v příloze č. I. věcné břemeno chůze, jízdy,
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přechodu a přejezdu všemi motorovými vozidly přes všechny pozemky města
uvedené v usnesení ke stávajícím nemovitostem této společnosti nacházejících
se v areálu, tj. k pozemkům a stavbám za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč
včetně DPH
2. jako vlastníka nemovitostí uvedené v příloze č. 2., věcné břemeno:
- uložení, napojení a provozování vodovodní přípojky a vodovodního vedení,
přípojky el. vedení NN a VN a el. vedení NN a VN, plynovodní přípojky a
plynovodního uložení, kanalizační přípojky a kanalizačního vedení, sdělovací
a telekomunikační přípojky a sdělovacího a telekomunikačního vedení s právem
vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, odstraňováním poruch
a havárií přes všechny pozemky města uvedené v usnesení ke stávajícím
nemovitostem této společnosti nacházejících se v areálu, tj. k pozemkům
a stavbám za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč včetně DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010
________________________________________________________________________________
5081/76/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města, parc.č. 2918, k.ú. Bludovice,
pro zřízení stavby elektropřípojky k rodinnému domu (stavebník Iveta Olbertová,
bytem ……………………………….,),
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02,
IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč +
1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2010
________________________________________________________________________________
5082/76/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/5, 1431/18, k.ú. Šumbark____
Rada města Havířova
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schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1431/5, 1431/18,
k.ú. Šumbark, za účelem umístění vodovodní, kanalizační splaškové přípojky
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 580,
ve prospěch Ing. Zbigniewa Zaremby a Gabriely Zarembové, oba bytem
……………………………….,
za jednorázovou úhradu v celkové výši 1.000-Kč + DPH, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč
= 1.200,-Kč a 3.000,- Kč + DPH, tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč,
tj. celkem 4.800,- Kč
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2010
________________________________________________________________________________
5083/76/10 - Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti – tribuny v Havířově-Prostřední Suché__
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti na objekt tribuny bez č.p. na ul. U Hřiště,
Havířov – Prostřední Suchá, na pozemku parc. č. 1248/7, k. ú. Prostřední Suchá,
s pronajímatelem spol. RPG RE Commercial, s. r. o., IČ: 27769135, za podmínek:
- doba nájmu: na dobu určitou do doby převodu vlastnického práva k předmětu nájmu
- nájemné: 1,- Kč měsíčně vč. DPH
- služby:
vodné, stočné, TUV a ÚT - nájemce bude hradit na základě zjištění skutečného stavu
pronajímateli,
el. energie – nájemce si zřídí na vlastní náklady samostatné odběrné místo,
odvoz odpadu – zajistí si nájemce
- nájemce je povinen zajišťovat pravidelné kontroly CO krytu, požární kontroly
- nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu bez souhlasu
pronajímatele
- nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží - garáž o výměře 85,50 m2 bude trvale
k dispozici pronajímateli
uděluje
plnou moc Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, příspěvkové organizaci
města, IČ: 00306754, k zastupování statutárního města Havířova v rozsahu:
- uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti - tribuny na ul. U Hřiště, Havířov –
Prostřední Suchá, na pozemku parc. č. 1248/7, k. ú. Prostřední Suchá s vlastníkem,
RPG RE Commercial, s. r. o.
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- plnění všech podmínek vyplývajících z této smlouvy po dobu platnosti této smlouvy
- provozování pronajaté nemovitosti, včetně jejího přenechávání k dočasnému užívání
třetím osobám na základě smlouvy o výpůjčce nebo podnájmu
- zajišťování údržby a běžných oprav
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem plné moci pro Správu
sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
5084/76/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Jedlové 6, Havířov-Šumbark
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 15,60 m2 v suterénu obytného domu
ul.Jedlová 6, Havířov – Šumbark, nájemci p. Arpádu Jančovi,
dohodou k 30. 6. 2010
2. pronájem nebytových prostor o výměře 15,60 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jedlová 6, Havířov – Šumbark,
p. Stanislavě Jančové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2010
________________________________________________________________________________
5085/76/10 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory na ul. J. A. Komenského 1,
Havířov-Město________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 55,69 m2
na ul. J. A. Komenského 300/1, Havířov-Město,
Mgr. Martinu Pindurovi, IČ: 66745381, z původní výše 3.500,- Kč/m2/rok bez DPH
na nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 7. 2010
________________________________________________________________________________
5086/76/10 - Uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v objektu Radnice___________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v 1. poschodí
objektu Radnice, Svornosti 86/2, Havířov-Město
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________________________________________________________________________________
5087/76/10 - Předání pozemku parc. č. 2195, k.ú. Havířov-město k hospodaření příspěvkové
organizaci____________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
předání pozemku v k.ú. Havířov-město, parc. č. 2195, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 4376 m2, pod Městskou sportovní halou, k hospodaření příspěvkové
organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem
Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, IČ: 003 06 754,
dle ustanovení § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________________________________________________
5088/76/10 - Záměr prodeje objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark____________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení Rady města Havířova č. 4968/75/10 ze dne 19.5.2010
ve věci doporučení schválení záměru prodeje nemovitostí – budovy č. p. 1207
na pozemku parc. č. 334 a pozemků parc. č. 334, parc. č. 335 a parc. č. 336,
vše v k. ú. Šumbark
________________________________________________________________________________
5089/76/10 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – návrhy na zlepšení hospodaření HS 4 a HS 5__________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. b)
a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
návrhy jednatelů na zlepšení hospodaření střediska HS 4 „Koupaliště Šárka“ a HS 5
„Bowling-Radegast Aréna“ v roce 2010 v rozsahu přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
5090/76/10 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH__
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Rady města
Havířova za I. čtvrtletí 2010
________________________________________________________________________________
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5091/76/10 - VZ/17/OIV/10 „ZŠ Kpt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných
částí krovu “ – doplnění usnesení o výběru dodavatele_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění usnesení RMH čís. 5011/75/10 ze dne 9.5. 2010 v části „přiděluje“
o text (napsaný kurzívou):
...uchazeči: sdružení FEST Ostrava s.r.o., IČ 26795311 a DK ROOF s.r.o.,
Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 268 12 584,
které předložilo nejvhodnější nabídku: ...
________________________________________________________________________________
5092/76/10 - ZPŘ/8/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o přidělení veřejné zakázky________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/8/OIV/10 –
„Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“
1. Ing. Pavla Krátkého, IČ: 47684577 - z důvodu neúplnosti nabídky
2. Ing. Pavla Himlera, IČ: 64595218 - z důvodu neúplnosti nabídky
3. D.P. Technology s.r.o., IČ: 62304151 - z důvodu nesplnění kvalifikace
4. Třinecký inženýring, a.s., IČ: 25360051 - z důvodu nesplnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách
5. H1K Consulting, s.r.o., IČ: 27861937 - z důvodu nesplnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách
6. sdružení KANSPO s.r.o., IČ: 48911976, a SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690
- z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/8/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor
investora“
sdružení Ing. Martin Kaděra, IČ: 64149145, a Ing. Roman Koželuha, IČ: 68896875,
pod názvem Sdružení pro TDS – Kino Centrum Havířov, které předložilo nabídku s
výší nabídkové ceny 1.725.000,-Kč bez DPH (2.070.000,-Kč s 20% DPH) a se
smluvní pokutou ve výši 50.000,-Kč za každý kalendářní den prodlení s odevzdáním
měsíční zprávy
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, oznámení o přidělení veřejné zakázky a podpisem
mandátní smlouvy s vybraným uchazečem
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ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů

Z: vedoucí OPS
T: 14.6.2010

2. odeslat oznámení o přidělení veřejné zakázky

3. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: do 5 dnů ode dne uplynutí
lhůty k podání námitek
Z: vedoucí OIV
T: červenec 2010

4. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
5093/76/10 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti______
Rada města Havířova
bere na vědomí
program a termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. dne
11.6.2010 v 10:15 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088,
Hranice I-Město, dle důvodové zprávy
ukládá
zástupcům města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2. Volba orgánů valné hromady - pro zvolení osob dle návrhu představenstva
bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 - pro schválení dle návrhu
představenstva
bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 - pro schválení rozdělení části
zisku za rok 2009 na dividendy ve výši 125,-Kč za jednu akcii
bod 7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady – pro schválení
ve znění přílohy č. 3
bod 8. Odvolání a volba členů představenstva – pro schválení ve znění přílohy č. 4
________________________________________________________________________________
5094/76/10 - OŘ/15/OIV/10 - „Služby správce stavby pro projekt Odkanalizování části města
Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ – rozhodnutí o přidělení veřejné
zakázky______________________________________________________________
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Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/15/OIV/10 - „Služby správce stavby pro projekt
Odkanalizování části města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“
sdružení MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., IČ: 48588733,
a ČECH-ENGINEERING, a.s., IČ: 25394983, které podalo nabídku s nabídkovou
cenou ve výši 8.508.000,-Kč bez DPH (10.209.600,-Kč s 20% DPH)
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí RMH společnosti AP INVESTING, s.r.o. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 14.6.2010
________________________________________________________________________________
5095/76/10 - Zástupce města v dozorčí radě společnosti Depos Horní Suchá,a.s._____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
navrhnout
znovuzvolení Ing. Petra Oborného, bytem ……………………………….,
do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá,a.s.
s účinností od 29.10.2010 na další funkční období
požádat
představenstvo Depos Horní Suchá,a.s., aby na pořad jednání nejbližší valné hromady
byl zařazen bod „volba člena dozorčí rady“ a aby byl Ing. Petr Oborný zařazen jako
kandidát na funkci člena dozorčí rady Depos Horní Suchá a.s. za město Havířov
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
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primátor města

náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

USNESENÍ
ze 76. schůze Rady města Havířova
konané dne 9.6.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II. část

Č.jed.

KP/65 481/Kl/2010

V Havířově dne 14.6.2010
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Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
II.část
5096/76/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
5097/76/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému řízení o vydání Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje
5098/76/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
5099/76/10 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a Správou sportovních
a rekreačních zařízení Havířov – Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél
ulice Na Nábřeží
5100/76/10 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Sportovní
hala lokalita ZŠ Žákovská
5101/76/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
5102/76/10 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie
Havířov
5103/76/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
5104/76/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města
Havířova v roce 2010
5105/76/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
5106/76/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury
5107/76/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
5108/76/10 - Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem,
ASTERIX – středisko volného času, příspěvková organizace
5109/76/10 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
5110/76/10 - Ukončení dohody s obcí Žermanice o podmínkách plnění povinné školní docházky
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5111/76/10 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská
pro školní rok 2010/2011
5112/76/10 - Zřízení přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním od 1.9.2010
5113/76/10 - Návrh na stanovení platu jmenované ředitelce Mateřské školy Mládí
5114/76/10 - Zásady pro udělování Ceny města Havířova
5115/76/10 - Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce střediska volného času Asterix
5116/76/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV
5117/76/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům
5118/76/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská
liga středních škol
5119/76/10 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet
města Havířova za rok 2009.
5120/76/10 - Plnění rozpočtu města Havířova za období leden – duben 2010
5121/76/10 - Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova
5122/76/10 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64.
5123/76/10 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2011
5124/76/10 - „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
5125/76/10 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 3. – 5. 9. 2010
5126/76/10 - Žádost o převedení nájemní smlouvy na člena rodiny a změnu trvání nájemní
smlouvy nebytových prostor restaurace Varieté v KD P. Bezruče
– nájemce pana Petra Římana
5127/76/10 - Obecně závazná vyhláška č.

/2010, k regulaci hlučných činností

5128/76/10 - Realizace projektů - přechodné zvýšení počtu zaměstnanců
5129/76/10 - Služební cesta členek kulturní a letopisecké komise do Prahy
5130/76/10 - Služební cesta do Omiše v Chorvatsku – 44. Festival Dalmatinských klap
Omiš 2010
5131/76/10 - Změny v povodňové komisi
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5132/76/10 - Změna v Občanské komisi č.5 Rady města Havířova
5133/76/10 - OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace
obytných domů“ – rozhodnutí o námitkách
5134/76/10 - Informace z jednání řádné valné hromady DEPOS Horní Suchá, a.s.
5135/76/10 - Zámek Havířov – projednání stížnosti
5136/76/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor Střední škole Havířov-Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
5137/76/10 - Návrh programu 23.zasedání Zastupitelstva města Havířova
5138/76/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
II.část
5096/76/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
pořízení změny Územního plánu města Havířov
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 81/2 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4381 v k.ú. Havířov – město
v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 856/2 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 856/1 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 5 - na pozemku parc.č. 289/6 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 4687 v k.ú. Havířov – město
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
________________________________________________________________________________
5097/76/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému řízení o vydání Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému řízení o vydání Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k opakovanému řízení o vydání Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury
________________________________________________________________________________
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5098/76/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
________________________________________________________________________________
5099/76/10 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a Správou sportovních
a rekreačních zařízení Havířov – Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél
ulice Na Nábřeží_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o partnerství mezi statutárním městem Havířov, IČ: 00297488, se
sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město, 736 01 a příspěvkovou organizací Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54, se sídlem Těšínská
1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01, v rámci projektu „Rekonstrukce chodníku v parku
Lučina podél ulice Na Nábřeží“ financovaného z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko
pověřuje
primátora statutárního města Havířova pana Františka Chobota podpisem dohody
o partnerství
________________________________________________________________________________
5100/76/10 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Sportovní
hala lokalita ZŠ Žákovská_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“ v celkové výši 130 567 007,16 Kč
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Regionální rady
________________________________________________________________________________
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5101/76/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
I.
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“dle důvodové zprávy v roce 2010 takto:
a) 80 000,- Kč – na nákup 30 ks minikamer
b) 55 000,- Kč – na nákup měniče z 12V na 220V do mobilní služebny
c) 30 000,- Kč – na nákup 2 ks gelových akumulátorů do mobilní služebny
d) 6 000,- Kč – na nákup projekčního plátna
e) 10 000,- Kč – na nákup 2 ks fotopastí
II.
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP
zvýšením příspěvku na provoz:
a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)
o částku 5.000,- Kč
b) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
o částku 40.000,- Kč
c) Základní škole Havířov-Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) o částku 15.000,- Kč
d) Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 15.000,- Kč
uložit
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku
na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově I. bod a), b), c), d) a e) a II. bod a), b), c) a d)
do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2010.
________________________________________________________________________________
5102/76/10 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie
Havířov______________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
veřejnoprávní smlouvu s obcí Horní Suchá na výkon činnosti Městské policie Havířov
na jejím území dle přílohy č. 1
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________________________________________________________________________________
5103/76/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
v celkové výši 40.600,- Kč
od společnosti GARRIS SERVICES a.s., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
(IČ 25 67 12 60)
na účel uvedený v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5104/76/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města
Havířova v roce 2010___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
rozdělení výtěžku tomboly Reprezentačního plesu města Havířova 2010
ve výši 30.670,00 Kč takto:
1. nezletilému Davidovi Šmídovi, bytem ……………………………….,
…………………………………………..
na zakoupení notebooku ve výši 9.670,- Kč
2. nezletilému Liborovi Himmerovi, bytem ……………………………….,
……………………………………………..
na zakoupení freestylového kola ve výši 7.000,- Kč
3. nezletilé Mileně Oleňákové, bytem ……………………………….,
………………………………………………..
na zakoupení základních potřeb pro domácnost ve výši 8.000,- Kč
4. nezletilé Elišce Zoubkové, bytem ……………………………….,
ve výši 6.000,- Kč na zakoupení automatické pračky
________________________________________________________________________________
5105/76/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost__________________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zvýšení příspěvku na provoz základních škol o mzdové prostředky včetně odvodů
v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost:
1. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
o částku 7.129,- Kč
2. Základní škole Havířov-Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13)
o částku 88.932,- Kč
3. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ 61 98 86 00)
o částku 156.126,- Kč
4. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 14)
o částku 19.760,- Kč
5. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 31)
o částku 71.770,- Kč
6. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 98 86 00)
o částku 95.573,- Kč
uložit
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010
zvýšení příspěvku na provoz základním školám o mzdy a odvody pracovníků
základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost o výše uvedené částky
________________________________________________________________________________
5106/76/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru
školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám
a středisku volného času v celkové výši 419.860,- Kč dle přílohy č.1
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám
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a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2010
o uvedené částky dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
5107/76/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Moravskoslezského kraje_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím účelové dotace v rámci dotačních projektů
poskytovaných Moravskoslezským krajem v celkové výši 210.000,- Kč
příspěvkovou organizací města:
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5108/76/10 - Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem,
ASTERIX – středisko volného času, příspěvková organizace__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací ASTERIX -středisko
volného času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47)
v pořizovací ceně 112.000,- Kč včetně DPH: vypalovací keramická komorová pec
2. vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací ASTERIX -středisko volného
času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47)
v pořizovací ceně 58.023,- Kč včetně DPH: keramická pec
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH ředitelce příspěvkové organizace

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5109/76/10 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
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škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89)
v pořizovací ceně 57.000,- Kč včetně DPH: zahradní traktor
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola Havířov –
Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
v pořizovací ceně 45.546,- Kč včetně DPH: telefonní ústředna vč.systémového
telefonu a dveřního komunikátoru
3. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
Škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 71)
v pořizovací ceně 67.199,- Kč včetně DPH: dělička těsta
4. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola Havířov –
Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
v pořizovací ceně 60.000,- Kč včetně DPH: interaktivní sestava
5. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
Šrámkova 1620/2a, Havířov – Podlesí (IČ 00 60 12 50)
v pořizovací ceně 92.000,- Kč včetně DPH: server, včetně instalace a konfigurace
operačních systémů
6. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83)
v pořizovací ceně 143.000,- Kč včetně DPH: reklamní panel a nápis na budovu,
v níž je středisko Rehabilitace umístěno
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH řediteli(-ce) příspěvkové organizace

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5110/76/10 - Ukončení dohody s obcí Žermanice o podmínkách plnění povinné školní docházky
Rada města Havířova
bere na vědomí
uzavření Dohody o společném školském obvodu mezi obcemi Žermanice
a Dolní Domaslavice ke dni 9.4. 2010
schvaluje
ukončení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě
neinvestičních nákladů s tímto spojených pro děti trvale bydlící v jiné obci než je sídlo
školy uzavřené dne 14.2. 1996
mezi obcí Žermanice a městem Havířov ( č. E/340/OŠ/95)
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem Dohody o ukončení dohody o
podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů
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s tímto spojených pro děti trvale bydlící v jiné obci než je sídlo školy
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5111/76/10 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská
pro školní rok 2010/2011________________________________________________
Rada města Havířova
povoluje
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
pro školní rok 2010/2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní
rok 2010/2011 udělené Radou města Havířova dne 9.6.2010
schválit
případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok
2010/2011
uložit
odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
výše jmenované škole
________________________________________________________________________________
5112/76/10 - Zřízení přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním od 1.9.2010______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení přípravných tříd od 1.9.2010 na Základní škole a Mateřské škole HavířovMěsto Na Nábřeží, příspěvková organizace a na Základní škole Havířov-Šumbark
Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
ukládá
odboru školství a kultury požádat Odbor školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje o vyslovení souhlasu se zřízením přípravných
tříd od 1.9.2010
Z: vedoucí OŠK
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T: červen 2010
________________________________________________________________________________

5113/76/10 - Návrh na stanovení platu jmenované ředitelce Mateřské školy Mládí___________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
paní Ivetě Palowské, od 1.9.2010 a od 1.12.2010 dle návrhu - příloha č.1
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem platového výměru
paní Ivetě Palowské, ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark
Mládí 23/1147 paní Ivetě Palowské
Z: vedoucí OŠK
T: červenec, listopad 2010
________________________________________________________________________________
5114/76/10 - Zásady pro udělování Ceny města Havířova_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zrušení Podmínek pro udělování Ceny města Havířova schválených dne 18.9. 2000,
č.usn. 475/18/ZM/2000, uvedených v příloze č.1
2. Zásady pro udělování Ceny města Havířova uvedené v příloze č. 2
s platností od 21.6. 2010
uložit
odboru školství a kultury informovat veřejnost, komise RMH a občanské komise
o nových Zásadách pro udělování Ceny města Havířova
________________________________________________________________________________
5115/76/10 - Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce střediska volného času Asterix____________
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Rada města Havířova
schvaluje
I.
vyplacení odměny za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných
pracovních úkolů ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres
Karviná a ředitelce Asterix - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace,
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, dle návrhu, a to pro:
Bc. Miroslavu Tureckou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Zuzanu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
Danu Tomicovou
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
Yvettu Polákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
Drahomíru Smejkalovou
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Evu Kubeczkovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
Xenii Benešovou
Mateřská škola Havířov-Město Lipová 15
Evu Stanovskou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Bc. Renatu Slowikovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
Světluši Svobodovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
Bc. Zdeňku Hýžovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
Danu Dumbrovskou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
Ingrid Němcovou
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
Šárku Hofrichtrovou
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
Michaelu Durdiakovou
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
Hanu Santariusovou
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
Janu Šenkovou
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
Hanu Binarovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
Danu Koláskovou
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
Mgr. Jarmilu Říhovskou
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace
Ing. Vieru Horváthovou
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
Mgr. Miroslava Hlavačku
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Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
Mgr. Jiřinu Sivou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
Mgr. Dagmar Kondělkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
Mgr. Igora Zaťka
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
PaedDr. Václava Hujera
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Jiřího Kotašku
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Mgr. Petru Židkovou
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná
Mgr. Viktora Kalouska
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Alenu Kubíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
Mgr. Radomilu Vaníčkovou
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Elišku Tomíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace
PaedDr. Svatopluka Nováka
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
Mgr. Romana Kaderku
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská, příspěvková organizace
Mgr. Vladimíra Kosňovského
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
Mgr. Blanku Helštýnovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace
Mgr. Helenu Klimšovou
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Bc. Evu Kiedroňovou
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010

II.
Vyplacení odměny dle přílohy č. 2 za úspěšnou realizaci projektu z programu ROP
NUTS II Moravskoslezsko (název projektu : Škola pro život) z rozpočtové rezervy
odboru školství a kultury pro rok 2010:
Mgr. Aleně Kubíčkové
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
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Člen Rady města Havířova PaedDr. Svatopluk Novák (ČSSD) v tomto bodě nehlasoval
________________________________________________________________________________
5116/76/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV _________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usn. č. 1045/20/ZM/09 ze dne 14.12. 2009 v bodě C. Příspěvky na provoz
a investiční dotace příspěvkovým organizacím a dotace a příspěvky z výdajové části
rozpočtu „Ostatní dotace a dary“dle důvodové zprávy, a to takto:
1. snížení schválené dotace ve výši 9 750,0 tis. Kč na lední hokej Havířov
– muži o 2 500,0 tis. Kč, tj. na celkovou částku 7 250,0 tis.Kč
2. zvýšení schválené dotace ve výši 500,0 tis. Kč o 2 500,0 tis. Kč,
tj. na celkovou částku 3 000,0 tis. Kč
pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, na zabezpečení krytí
nákladů oddílu volejbalu a na účast v extralize mužů a uzavření dodatku č.2
k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10 uzavřenou se
Slavií HAVÍŘOV
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č.2 k dohodě o poskytnutí
dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5117/76/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům_________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům
________________________________________________________________________________
5118/76/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ –
sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská
liga středních škol_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti
na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2010 určené na odměny vedoucím
sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou
úhradu nákladů seriálu sportovních soutěží „Havířovská liga středních škol“
v roce 2010, a to takto:
9 600,-Kč

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., IČ 25 37 80 23,
na sport. a mimosport. kroužky

30 800,- Kč

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ 13 64 42 89
z toho: 22 800,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
8 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

17 560,- Kč

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ 25 37 80 66
z toho: 14 560,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
3 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

12 160,- Kč

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
z toho: 4 160,- Kč ………… sportovní kroužky
5 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy
3 000,- Kč …………. za umístění v Havířovské lize

9 320,-Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 74
z toho: 6 320,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
3 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

17 960,- Kč

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 66
z toho: 4 960,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
6 000,- Kč …………. na pořádání Havířovské ligy
7 000,- Kč …………. za umístění v Havířovské lize

16 840,- Kč

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 58
z toho: 7 840,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
9 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

27 800,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82
z toho: 18 800,- Kč ………… sportovní kroužky
4 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy
5 000,- Kč …………. za umístění v Havířovské lize

39 040,-Kč

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
IČ 13 64 42 71
z toho: 33 040,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
6 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy
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3 000,- Kč

Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, IČ 44 93 84 03,
na pořádání Havířovské ligy

a uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dotací
T: červenec 2010
Z: vedoucí OŠK

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova

schválit
rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti
na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2010 určené na odměny vedoucím
sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou
úhradu nákladů v seriálu sportovních soutěží „Havířovská liga středních škol“
v roce 2010, a to takto:
24 800,- Kč

Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601,
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 8 800,- Kč ………… sportovní kroužky
16 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

25 000,- Kč

Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, na pořádání Havířovské ligy

3 000,- Kč

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91,
na pořádání Havířovské ligy
________________________________________________________________________________
5119/76/10 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet
města Havířova za rok 2009_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
a) schválit v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů „Souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad“,
b) uložit řediteli MRA, s.r.o. převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské
činnosti za rok 2009 ve výši 13 208 800,00 Kč na ZBÚ města do 30.6.2010,
c) uložit řediteli MRA, s.r.o. převod doplatku záloh na hospodářském výsledku
z hospodářské činnosti za rok 2009 po zdanění ve výši 3 428 094,54 Kč na ZBÚ města
do 30.6.2010.
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________________________________________________________________________________
5120/76/10 - Plnění rozpočtu města Havířova za období leden – duben 2010________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2010
________________________________________________________________________________
5121/76/10 - Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
a) finanční investice formou správy aktiv ve výši 60 000 tis. Kč
(Varianta č. 1 důvodové zprávy)
b) investiční strategii dle Varianty B (dynamická) důvodové zprávy
c) odměnu za správu aktiv dle Varianty 2. důvodové zprávy
ukládá
předkládat RMH zprávu o výsledku správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.
pro Zastupitelstvo města Havířova
Z: vedoucí EO
T: 12. měsíc b.r.
6. měsíc b.r.
________________________________________________________________________________
5122/76/10 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64.________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2010:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

1 803 358,89 tis. Kč
884 088,80 tis. Kč
30 608,01 tis. Kč
9 500,00 tis. Kč
879 162,08 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 429 907,27 tis. Kč
2 119 840,36 tis. Kč
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z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení vnějších vztahů a strategic. rozvoje

842,79 tis. Kč
52 509,45 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
219 877,30 tis. Kč
258 290,00 tis. Kč
258 708,44 tis. Kč
756 310,72 tis. Kč
38 215,00 tis. Kč
65 567,00 tis. Kč
452 762,22 tis. Kč
16 157,44 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská

310 066,91 tis. Kč
820,00 tis. Kč
885,00 tis. Kč
771,50 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
1 086,50 tis. Kč
942,00 tis. Kč
814,00 tis. Kč
1 206,50 tis. Kč
2 055,00 tis. Kč
724,00 tis. Kč
3 083,00 tis. Kč
920,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
818,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč
835,00 tis. Kč
899,00 tis. Kč
635,00 tis. Kč
731,00 tis. Kč
638,00 tis. Kč
8 941,63 tis. Kč
2 840,00 tis. Kč
6 242,47 tis. Kč
8 336,28 tis. Kč
3 166,99 tis. Kč
4 459,09 tis. Kč
5 924,51 tis. Kč
3 062,03 tis. Kč
5 528,00 tis. Kč
13 918,02 tis. Kč
4 147,72 tis. Kč
6 469,35 tis. Kč
6 574,04 tis. Kč
1 740,28 tis. Kč
2 832,53 tis. Kč
1 550,78 tis. Kč
4 330,62 tis. Kč
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ASTERIX
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
SANTÉ
Ostatní dotace a dary

2 565,00 tis. Kč
32 027,23 tis. Kč
17 110,00 tis. Kč
34 050,00 tis. Kč
29 409,00 tis. Kč
38 699,84 tis. Kč
10 770,00 tis. Kč
34 898,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+626 548,38 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+543 255,72 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-48 580,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+131 872,66 tis. Kč
________________________________________________________________________________
5123/76/10 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2011_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2011
dle přílohy č. l
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2011
________________________________________________________________________________
5124/76/10 - „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka nábytku - Sportovní hala Žákovská“
rozdělení zakázky na části
ne
následné zakázky (opce)
ne
2. dílčí plnění
poskytnutí zálohy

ne
ne

3. druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
VOP GROUP, s.r.o., Lípová 1128, 737 23 Český Těšín, IČ: 253 70 961
INTERDEKOR HP s.r.o., Horní Těrlicko 148, 735 42 Těrlicko, IČ: 253 67 498
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KASCH – interiér, s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava – Polanka,
IČ: 268 31 724
KOVONAX spol. s r.o., Sušilova 477, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČ: 463 45 949
ZK Design a.s., Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom, IČ: 258 64 068
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 07/2010
ukončení: nejpozději 27. 8. 2010

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:

- výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
70 %
- doba plnění v kalendářních dnech
20 %
- výše smluvní pokuty za nedodržení termínu
dokončení díla
(nad limit 10 000,- Kč denně) v Kč /1 den
10 %

8. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z OR
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání vztahující
se k předmětu veřejné zakázky
– živnostenské oprávnění – pro truhlářství
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
a) čestné prohlášení o celkovém dosaženém obratu
za truhlářské práce za poslední 3 účetní období
v min. výši 6.000.000,- /1 rok
b) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši
pojistného plnění 2.000.000,-Kč
11. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam významných dodávek nábytku za poslední
3 roky s limitem min. 3 dodávky
(3 osvědčení) s finančním objemem 2.000.000,- Kč
bez DPH/1 zakázka
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Jiří Bednář
3. Vojtěch Kozák
4. Ing. Janka Baklíková
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5. Bc. Alena Kleinbauerová
6. Ing. Jiří Šebesta
náhradníci: JUDr. Bronislav Bujok, Miloslav Santarius,
PaedDr. Svatopluk Novák, Mgr. Kateřina Kavková
13. lhůtu a místo pro podání nabídek: 18. 6. 2010 do 10:00 hodin – sekretariát SSRZ
14. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Ing. Jiřího Bednáře,
ředitele SSRZ
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům
dle tohoto usnesení
Z: ředitel SSRZ
T: 10.6.2010
________________________________________________________________________________
5125/76/10 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 3. – 5. 9. 2010__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
realizaci konání Havířovských slavností statutárního města Havířova
ve dnech 3. – 5. 9. 2010 Městským kulturním střediskem Havířov,
dle důvodové zprávy a návrhu programu slavností.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 5. 9. 2010
povoluje
prodloužení produkce programu Havířovských slavností 2010 dne 3. 9. 2010
od 22:00 hod. do 01:00 hod., dne 4. 9. 2010 od 22:00 hod do 01:00 hod.,
dne 5. 9. 2010 od 22:00 hod do 23:00 hod.
Z: ředitelka MKS Havířov
________________________________________________________________________________
5126/76/10 - Žádost o převedení nájemní smlouvy na člena rodiny a změnu trvání nájemní
smlouvy nebytových prostor restaurace Varieté v KD P. Bezruče
– nájemce pana Petra Římana___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Převedení nájemní smlouvy nebytových prostor – Restaurace Varieté
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v KD P. Bezruče ze stávajícího nájemce p. Petra Římana IČ: 732 01 138
na manželku – p. Karin Římanovou IČ: 673 08 741 s platností od 1. 7. 2010
2. Změnu doby trvání nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou – 5 let
s platností od 1. 7. 2010 dle důvodové zprávy.
ukládá
ředitelce MKS Havířov podepsat s novým nájemcem – p. Karin Římanovou novou
smlouvu o dlouhodobém nájmu na dobu určitou – 5 let s možností prodloužení, na
nebytové prostory – provoz restaurace v KDPB. Všechny ostatní podmínky smlouvy
s novým nájemcem včetně ceny nájmu a služeb ponechat v původním znění.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 30.6. 2010
________________________________________________________________________________
5127/76/10 - Obecně závazná vyhláška č.

/2010, k regulaci hlučných činností______________

Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
vydání Obecně závazné vyhlášky č. ... /2010, k regulaci hlučných činností
________________________________________________________________________________
5128/76/10 - Realizace projektů - přechodné zvýšení počtu zaměstnanců__________________
Rada města Havířova
schvaluje
zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova pro zajištění realizace projektů
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
- Systematizace strategického řízení a plánování na MmH o 1 zaměstnance
do 31.5. 2012
- Vytvoření projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města
Havířova o 1 zaměstnance do 30.6. 2013
- Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MmH o 1 zaměstnance do 31.8. 2012
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na 333, mimo
zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce)
a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr
________________________________________________________________________________
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5129/76/10 - Služební cesta členek kulturní a letopisecké komise do Prahy_________________
Rada města Havířova
schvaluje
služební cestu členek kulturní a letopisecké komise Mgr. Rudolfy Treichelové
a Mgr. Dagmar Černochové do Prahy.
Služební cesta se uskuteční ve dnech 23. - 24.6.2010.
________________________________________________________________________________
5130/76/10 - Služební cesta do Omiše v Chorvatsku – 44.Festival Dalmatinských klap
Omiš 2010____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
služební cestu p. Františka Chobota, primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka
primátora pro ekonomiku a správu majetku a p. Vladislava Fukaly, člena RMH,
do partnerského města Omiše v Chorvatsku,
k účasti na 44. Festivalu Dalmatinských klap Omiš 2010 ve dnech 2.-5.7.2010
________________________________________________________________________________
5131/76/10 - Změny v povodňové komisi______________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Jaroslava Bobka z Povodňové komise města Havířova
jmenuje
Ing. Dagmar Lapišovou členkou Povodňové komise města Havířova
________________________________________________________________________________
5132/76/10 - Změna v Občanské komisi č.5 Rady města Havířova_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci členky Občanské komise č.5 pro část města Havířov-Šumbark
paní Lenky Wawrziczkové z důvodu pracovního zaneprázdnění
jmenuje
pana Jiřího Fukalu do funkce člena Občanské komise č.5 pro část města
Havířov-Šumbark,
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s účinností od 10.6.2010
________________________________________________________________________________
5133/76/10 - OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace
obytných domů“ – rozhodnutí o námitkách________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti vyloučení společnost RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.,
IČ: 25837982 z další účasti v zadávacím řízení OŘ/9/OIV/10
nevyhovuje
námitkám společnost RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., IČ: 25 83 79 82, proti
rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení OŘ/9/OIV/10, neboť
v případě prokazování kvalifikace podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím subdodavatelů,
musí ze smluv se subdodavateli jednoznačně vyplývat, zda byl dodrženo stanovený %
limit pro plnění předmětu veřejné zakázky subdodavateli, v jakém konkrétním rozsahu
subdodavatel uchazeči poskytuje své plnění a tedy v jakém konkrétním rozsahu
prokazuje kvalifikaci
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách uchazeče
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí o námitkách

Z: vedoucí OPS
T: 10.6.2010
________________________________________________________________________________
5134/76/10 - Informace z jednání řádné valné hromady DEPOS Horní Suchá, a.s.___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
zprávu zástupců města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti
DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 4. 6. 2010.
________________________________________________________________________________
5135/76/10 - Zámek Havířov – projednání stížnosti_____________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. podle § 102 odst. 2
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písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
odpověď na stížnost p. Pavlose Raptopulose ve znění dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
5136/76/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor Střední škole Havířov-Prostřední Suchá,
příspěvková organizace_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor E/1144/OŠKZ/2002 v objektu
na ul. Moravská 29/497, Havířov-Šumbark dohodou ke dni 31.8.2010
2. záměr pronájmu objektu na ul. Moravská 29/497, Havířov-Šumbark,
dnes užívaném Soukromým gymnáziem a Střední zdravotnickou školou
Havířov, s.r.o., o výměře 4.021,78 m2,
pro Střední školu Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
IČ :13 64 42 71 ode dne 1.9.2010
pověřuje
JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem návrhu
dohody na ukončení nájemní smlouvy E/1144/OŠKZ/2002
ukládá
1. odeslat návrh na ukončení nájemní smlouvy zn. E/1144/OŠKZ/2002 nájemci
Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov,s.r.o. IČ 253 67 684
Z: vedoucí OŠK
T: 11.6.2010
2. v případě neuzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy zn. E/1144/OŠKZ/2002
ke dni 31.8.2010 do 22.6.2010 přeložit 77. RMH návrh na výpověď předmětné
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OŠK
T: 23.6.2010
________________________________________________________________________________
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5137/76/10 - Návrh programu 23.zasedání Zastupitelstva města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 21. června 2010 od 8:00 hod. v Kulturním domě RADOST
vč. zařazení bodu „Havířovský seniorský hokej“ jako bodu 6 programu
________________________________________________________________________________
5138/76/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

K bodu č.1
schváleného programu Rada města Havířova nepřijala žádné usnesení ve věci poskytnutí dotace
na rok 2010 společnosti HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28 62 71 81, na zajištění provozu seniorského
hokeje ve 2. hokejové lize ČR
K bodu č.32
schváleného programu Rada města Havířova nepřijala žádné usnesení ve věci výkupu pozemků v
kat. území Bludovice od společnosti Sady Životice spol. s.r.o.
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USNESENÍ
ze 77. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.6.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/69 545/Kl/2010

V Havířově dne 23.6.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.6.2010
5139/77/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5140/77/10 - Schválení ověření zápisu
5141/77/10 - Schválení programu 77. schůze RMH, konané dne 23.6.2010
5142/77/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5143/77/10 - Zápis v rejstříku škol – zařazení oboru vzdělávání – Základní škola a
Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
5144/77/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor objektu na ul. Moravská 29/497,
Havířov-Šumbark
5145/77/10 - Souhlas zřizovatele s pronájmem místností ve 2.NP na odloučeném
pracovišti na ul. Místní 3, Havířov-Město Mateřské školy Havířov –
Šumbark Petřvaldská 32/262
5146/77/10 - Akademie III. věku Havířov“ v letech 2010 – 2012
5147/77/10 - Informace o prázdninovém provozu školních hřišť
5148/77/10 - Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“
5149/77/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
5150/77/10 - Zahraniční pracovní cesty do Chorvatska
5151/77/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami paragrafu 4332 schváleného
rozpočtu roku 2010 odboru sociálních věcí
5152/77/10 - Realizace výstavby a provozu Centra volnočasových aktivit v objektu na ul.
Horymírova 1511/9, Havířov-Město
5153/77/10 - Informativní zpráva k sesuvu svahu na ul. Hálkova v Havířov-Podlesí
5154/77/10 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z prostředků MSK
5155/77/10 - Pronájem bytové jednotky č. 16 o velikosti 1+2 v domě na ul. Kubelíková
1316/10 v Havířově-Podlesí
5156/77/10 - Pronájem bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě na ulici K.V.Raise
1078/5 v Havířově-Městě
5157/77/10 - Pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+2 bývalá II ktg. v domě na ulici
Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbarku
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5158/77/10 - Vyhlášení termínu přijímání žádostí o byt dle „Zásad statutárního
města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům“ na
byty jednopokojové, dvoupokojové, dvoupokojové bez ÚT, třípokojové,
čtyřpokojové a pětipokojové
5159/77/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5160/77/10 - Postup při hrazení nákladů na opravy a rekonstrukce budov, ve kterých
proběhla privatizace dle „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a
spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle
zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“
5161/77/10 - Postup při zřizování a provozování individuálních antén a vnitřních
komunikačních vedení v bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Havířov
5162/77/10 - Instalace satelitní antény - manž. Valentina a Jan Packovi
5163/77/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Eršeková
5164/77/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Juroszková
5165/77/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Blanka Hečková – Měrková
5166/77/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Libuše Bartáková
5167/77/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Pavel Burianský
a Libuše Burianská
5168/77/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Roman Fúčela
a Renata Fúčelová
5169/77/10 - Přidělení konkrétního obecního upravitelného bytu – Marie Vandriáková
5170/77/10 - Přidělení jiného (náhradního) obecního bytu – Bruno Chvistek, Jiří Brak
5171/77/10 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Prostřední
Suchá
5172/77/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/32 nebo části pozemku
parc.č. 2105/51, k.ú. Šumbark
5173/77/10 - Zřízení věcných břemen pro účely stavby:
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
5174/77/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
5175/77/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na ul. Slovanská 8,
Havířov-Město
5176/77/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v DPS ul. Mládežnická 10, Havířov Podlesí
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5177/77/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
5178/77/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v ZŠ Kapitána Jasioka
5179/77/10 - Odkoupení movitých věcí od spol. ČEZ Správa majetku, s. r. o.
5180/77/10 - Uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v objektu Radnice
5181/77/10 - Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu Radnice
5182/77/10 - Petice občanů - komplexní oprava obytného domu na ul. K.V.Raise
1079, 1080, 1081, 1082 v Havířov-Městě
5183/77/10 - Žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
5184/77/10 - Nové podmínky pro povolování zvláštního užívání místních komunikací za
účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na
území města Havířova
5185/77/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu
města Šenov
5186/77/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2010
5187/77/10 - Finanční účast Městské realitní agentury, s.r.o., Havířov-Město na pojištění
majetku
5188/77/10 - OŘ/14/OVVSR/10 - „EEG Biofeedback“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a
o výběru nejvhodnější nabídky
5189/77/10 - Zpráva ze služební cesty do Slovinska konané ve dnech 8. – 10. června 2010
5190/77/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – HZS MSK
5191/77/10 - 2/2010/SSRZ – „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“ - rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
5192/77/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
5193/77/10 - Zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu RMH
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.6.2010
5139/77/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 77.schůze Rady města Havířova, konané
dne 23.6.2010
Miroslava Kronenberga
________________________________________________________________________________
5140/77/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 76.schůze Rady města Havířova, konané dne 9.6.2010
________________________________________________________________________________
5141/77/10 - Schválení programu 77. schůze RMH, konané dne 23.6.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.6.2010 dle návrhu
________________________________________________________________________________
5142/77/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4833/73/10 OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
- změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení
4834/73/10 OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
- změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení
4835/73/10 OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
- změna mandatáře a změna podmínek zadávacího řízení
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
4444/67/10 Smluvní vztahy k pozemkům parc.č. 528/1 a parc.č. 722/4, k.ú. Dolní
Datyně, pro stavbu
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
4532/69/10 Smluvní vztahy k pozemkům k.ú. Dolní Datyně a k.ú. Šenov u Ostravy,
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
4753/72/10 „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II., 8.etapa ul.
Zvonková, Střední“ – vyloučení uchazeče a výběr zhotovitele
4754/72/10 „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II., 9.etapa B 20 –
vnitroblok, U 6 - Zvonková“ – vyloučení uchazeče a výběr zhotovitele
4757/72/10 „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace obytných
domů“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce
4828/73/10 „EEG Biofeedback“ – zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku
4869/74/10 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
4871/74/10 Změna nájemní smlouvy, záměry pronájmu nebytových prostor
4909/74/10 VZ/12/OKS/10 – Plošná oprava chodníku na ul. Karvinská, Havířov –
Město - vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
4977/75/10 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice
4978/75/10 Výpůjčka pozemku parc. č. 203/19, k.ú. Bludovice, v rámci zateplení
budovy Kulturního domu Leoše Janáčka
4984/75/10 Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, záměr pronájmu
nebytových prostor v Radnici
4985/75/10 Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice
4999/75/10 MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně
5000/75/10 Jmenování ředitelky Mateřské školy Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
5005/75/10 Návrh výpovědi mandátní smlouvy č. 51/ORG/02 ze dne 21.1.2002,
uzavřené s SBD Havířov
5010/75/10 Program prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit
5015/75/10 „Zámek Havířov – oprava střechy“ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 303/OIV/10
5016/75/10 Stavba „Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky –
I.etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 208/OIV/10
5020/75/10 UŘ/5/OIV/10 – „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5034/75/10 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady- bod č. 8 programu
5040/75/10 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 6 programu
________________________________________________________________________________
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5143/77/10 - Zápis v rejstříku škol – zařazení oboru vzdělávání – Základní škola a Mateřská
škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace_________________
Rada města Havířova
schvaluje
zápis oboru vzdělání základní školy 79-01-B/01 Základní škola speciální, s nejvyšším
povoleným počtem 330 žáků Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 1.9. 2010, finanční, materiální a personální zabezpečení je v souladu s § 179 odst. 4
písm. d) školského zákona
ukládá
odboru školství a kultury podat návrh u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě na zápis v rejstříku škol
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5144/77/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor objektu na ul. Moravská 29/497,
Havířov-Šumbark_____________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 9.6. 2010, č. 5136/76/10
schvaluje
1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor E/1144/OŠKZ/2002 v objektu
na ul. Moravská 29/497, Havířov-Šumbark dohodou ke dni 31.7.2010
2. záměr pronájmu objektu na ul. Moravská 29/497, Havířov-Šumbark, dnes užívaném
Soukromým gymnáziem a Střední zdravotnickou školou Havířov, s.r.o.,
o výměře 4.021,78 m2, pro Vyšší odbornou školu DAKOL
a Střední školu DAKOL, o.p.s., IČ :25 35 34 46 ode dne 1.8.2010
pověřuje
JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem návrhu
dohody na ukončení nájemní smlouvy E/1144/OŠKZ/2002
ukládá
odeslat návrh na ukončení nájemní smlouvy zn. E/1144/OŠKZ/2002 nájemci
Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov,s.r.o. IČ 253 67 684
Z: vedoucí OŠK
T: 25.6.2010
________________________________________________________________________________
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5145/77/10 - Souhlas zřizovatele s pronájmem místností ve 2.NP na odloučeném pracovišti na
ul. Místní 3, Havířov-Město Mateřské školy Havířo-Šumbark Petřvaldská 32/262
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem místností ve 2.NP pro odloučené pracoviště na ul. Místní 3, Havířov-Město
příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
(IČ 61 98 85 70)
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH ředitelce příspěvkové organizace

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5146/77/10 - Akademie III. věku Havířov“ v letech 2010 – 2012___________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s pořádáním „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2010 - 2012
ukládá
zapracovat do výdajové části rozpočtu OŠK finanční prostředky na zajištění
„Akademie III. věku Havířov“ v letech 2011 a 2012
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
prosinec 2011
________________________________________________________________________________
5147/77/10 - Informace o prázdninovém provozu školních hřišť__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o provozu školních hřišt dle přílohy č.1
ukládá
odboru školství a kultury informovat veřejnost o otevření školních hřišť a oznámit
rozhodnutí RMH základním školám
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
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5148/77/10 - Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o průběhu plnění „Koncepce kultury města Havířova
do roku 2010“ za uplynulý rok 2009
________________________________________________________________________________
5149/77/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu
Moravskoslezského kraje_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím účelových dotací v rámci dotačních projektů
poskytovaných Moravskoslezským krajem v celkové výši 533.303,- Kč
příspěvkovou organizací města:
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
na tyto projekty:
1. Zajištění supervizních setkání pro pracovníky pečovatelské služby Havířov
…………………..... 54.600,- Kč
2. Rozvoj terénní pečovatelské služby (nákup užitkového automobilu)
…………................ 300.000,- Kč
3. Využití zvedacích pomůcek v ošetřovatelské praxi
.................................. 78.703,- Kč
4. Služby pro rodiny – nápravná opatření
............................... 100.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010
________________________________________________________________________________
5150/77/10 - Zahraniční pracovní cesty do Chorvatska__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, která se uskuteční ve dnech od 14.07.
do 27.07.2010 pro pana Vojtěcha Kozáka, člena zastupitelstva města
2. zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, která se uskuteční ve dnech od 12.08.
do 23.08.2010 pro Bc. Evu Kiedroňovou, ředitelku příspěvkové organizace
ASTERIX, středisko volného času Havířov, p.o.
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3. zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, která se uskuteční ve dnech od 22.08.
do 31.08.2010 pro Ing. Tamaru Šeligovou, ředitelku příspěvkové organizace
SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním postižením
________________________________________________________________________________
5151/77/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami paragrafu 4332 schváleného
rozpočtu roku 2010 odboru sociálních věcí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4332 schváleného rozpočtu roku 2010
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
5152/77/10 - Realizace výstavby a provozu Centra volnočasových aktivit v objektu na ul.
Horymírova 1511/9, Havířov-Město_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. navržený způsob užívání budovy Horymírova 1511/9, Havířov-Město vč. zahrady,
jako Centra volnočasových aktivit dle důvodové zprávy bod 1
2. schvaluje navržený způsob rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9, HavířovMěsto, na Centrum volnočasových aktivit v rozsahu dle důvodové zprávy
bod 2 vč. financování stavby z prostředků OJ 3 – odbor školství a kultury
ukládá
1. odboru školství a kultury zahájit zadávací řízení na zhotovitele stavby
Z: vedoucí OŠK
T: 7/2010
2. odboru školství a kultury realizovat investiční akci „Centrum volnočasových aktivit
v objektu Horymírova 9, Havířov“ vč. výkonu TDI
Z: vedoucí OŠK
T: 12/2010
________________________________________________________________________________
5153/77/10 - Informativní zpráva k sesuvu svahu na ul. Hálkova v Havířov-Podlesí__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. předloženou informativní zprávu o sesuvu svahu na ul. Hálkova, Havířov-Podlesí
2. informaci o dosud vynaložených nákladech na provizorní zajištění svahu ul.
Hálkova, Havířov-Podlesí ve výši cca 6 mil. Kč vč. DPH
10
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3. informaci o předpokládaných nákladech na definitivní zajištění svahu ul. Hálkova,
Havířov-Podlesí koryta vodního toku Stružník v místě projeveného sesuvu ve výši
cca 14 mil. Kč vč. DPH
4. zadání zpracování projektové dokumentace na konečné zabezpečení svahu pod ulicí
Hálkova, Havířově-Podlesí v rozsahu dle posudku společnosti K-GEO, s.r.o.
________________________________________________________________________________
5154/77/10 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z prostředků MSK________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace určené k financování prvotních nákladů
a nezbytných opatření v rámci přijatého krizového stavu ve výši 3.200.000,-- Kč.
od Moravskoslezského kraje včetně „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy.
________________________________________________________________________________
5155/77/10 - Pronájem bytové jednotky č. 16 o velikosti 1+2 v domě na ul. Kubelíková 1316/10
v Havířově-Podlesí_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 16 o velikosti 1 + 2 v domě na ul. Kubelíkova 1316/10
v Havířově-Podlesí, p. Marku Volfovi, bytem ……………………………….,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj.
složení kauce ve výši 5.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
________________________________________________________________________________
5156/77/10 - Pronájem bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě na ulici K.V.Raise 1078/5
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 11 o velikosti 1 + 1, v domě na ulici K.V.Raise 1078/5
v Havířově – Městě, pí. Janě Kuchyňkové, bytem ……………………………….,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném
„Záměru“, tj. předplacení nájemného ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
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5157/77/10 - Pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+2 bývalá II ktg. v domě na ulici
Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbarku____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti 1 + 2 bývalá II ktg. v domě na ulici
Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbarku, pí. Julii Makulové, bytem
………………………………., a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených
ve vyhlášeném „Záměru“, tj. předplacení nájemného ve výši dle nabídky před
podpisem nájemní smlouvy
________________________________________________________________________________
5158/77/10 - Vyhlášení termínu přijímání žádostí o byt dle „Zásad statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům“ na byty
jednopokojové, dvoupokojové, dvoupokojové bez ÚT, třípokojové,
čtyřpokojové a pětipokojové____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
textové znění vyhlášení termínu přijímání žádostí o byt , v souladu s čl. IV, bodem 1
„Zásad statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty“
bere na

vědomí

1. termín pro přijímání žádostí o byt od 28.6.2010 do 14.7.2010, včetně
2. termín losování žádostí o byt dne 27.7.2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto vyhlášení
________________________________________________________________________________
5159/77/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.6.2010 do 15.6.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
12
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bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.6.2010 do
15.6.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.6.2010 do
15.6.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
5160/77/10 - Postup při hrazení nákladů na opravy a rekonstrukce budov, ve kterých
proběhla privatizace dle „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a
spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle
zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“_____________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci postup při hrazení nákladů na opravy a rekonstrukce budov, ve
kterých proběhla privatizace
________________________________________________________________________________
5161/77/10 - Postup při zřizování a provozování individuálních antén a vnitřních
komunikačních vedení v bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech prostřednictvím anténního systému umístěného na střeše dle článku II.
důvodové zprávy
2. Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech prostřednictvím systému umístěného v suterénu bytového domu dle článku
III. důvodové zprávy
3. Postup při zřizování a provozování vnitřních komunikačních vedení v bytových
domech prostřednictvím strukturované kabeláže vybudované vlastníkem dle článku
IV. důvodové zprávy
4. Postup při žádostech uživatelů bytů nebo nebytových prostor o umožnění příjmu
rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů podle zákona č.231/2001 Sb. dle
článku V. důvodové zprávy
5. Postup při žádostech uživatelů bytů nebo nebytových prostor o umístění
individuální antény dle článku VI. důvodové zprávy
ukládá
13
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MRA, s.r.o. postupovat při žádostech nájemců nebo poskytovatelů služeb dle
rozhodnutí vlastníka
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: bez časového omezení
ruší
usnesení RMH č. 3241/60/05, ze dne12.1.2005 a usnesení č. 4903/74/10,
ze dne 28.4.2010
________________________________________________________________________________
5162/77/10 - Instalace satelitní antény - manž. Valentina a Jan Packovi___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost manž. Valentiny Packové a Jana Packa o souhlas k instalaci satelitní antény
na balkóně situovaném u obecního bytu č. 16 v domě na ul. Astronautů 1094/9
v Havířově-Městě, č.j. OSM/50736/Vv/2010 ze dne 6.5.2010
schvaluje
předložený návrh odpovědi na předmětnou žádost
pověřuje
podpisem odpovědi Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku
a správu majetku
________________________________________________________________________________
5163/77/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Eršeková_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Jarmile Eršekové, bytem ……………………………….
________________________________________________________________________________
5164/77/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Juroszková_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Marii Juroszkové, bytem ……………………………….
________________________________________________________________________________
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5165/77/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Blanka Hečková – Měrková_____________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v Havířově-Podlesí
paní Blance Hečkové-Měrkové, bytem ……………………………….,
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad potvrzující skutečnost,
že není společnou nájemkyní družstevního bytu č. 18 o vel. 1+3 v domě na ul. 17.
listopadu 1110/34 v Havířově-Podlesí
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5166/77/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Libuše Bartáková__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Libuši Bartákové, bytem ………………………………., pod podmínkou, že:
- byt č. 3 o vel. 1+2 se sníženou kvalitou, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni
nájemkyní, řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude s p. Bartákovou uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5167/77/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž.Pavel Burianský a Libuše
Burianská____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 14 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul. E.
Destinnové 1165/14 v Havířově-Šumbarku, který vznikne rekonstrukcí bytu č. 9 o vel.
1+5 na dva byty o vel. 1+2, manž. Pavlu Burianskému a Libuši Burianské,
bytem ………………………………., pod podmínkou, že:
- byt č. 10 o vel. 1+5, jehož jsou jmenovaní k dnešnímu dni nájemci, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude s manž. Burianskými uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
15

Usnesení ze 77. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.6.2010

5168/77/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Roman Fúčela a Renata
Fúčelová_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul. H.
Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbarku, který vznikl přestavbou bytu 5+1 na dva
menší, manž. Romanu Fúčelovi a Renatě Fúčelové,
bytem ………………………………., pod podmínkou, že:
- byt č. 6 o vel. 1+5, jehož jsou jmenovaní k dnešnímu dni nájemci, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude s manž. Fúčelovými uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5169/77/10 - Přidělení konkrétního obecního upravitelného bytu – Marie Vandriáková_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení výjimky z čl. II., bodu 2, písm. b) Zásad statutárního města Havířova pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařská 321/1
v Havířově-Městě paní Marii Vandriakové
2. přidělení konkrétního obecního upravitelného bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+kk
v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období paní Marii Vandriákové,
bytem ………………………………., pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k předmětnému bytu jmenovaná předloží
doklad o ukončení nájemního poměru k bytu RPG Byty, s.r.o. č. 28 o vel. 1+1
v domě na ul. Opletalova 606/8v Havířově-Šumbarku, jehož je nájemkyní
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude s p. Vandriákovou uzavřena v případě,
že tato splňuje zbývající ustanovení Zásad statutárního města Havířova pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařská 321/1
v Havířově-Městě
________________________________________________________________________________
5170/77/10 - Přidělení jiného (náhradního) obecního bytu – Bruno Chvistek, Jiří Brak_______
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného náhradního obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Bruno Chvistkovi, bytem ………………………………., pod podmínkou, že:
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- bezbariérový byt č. 65 o vel. 1+2 na ul. Chrpová 536/2 v Havířově-Městě,
jmenovaný řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- společným nájemcem náhradního bytu bude i p. Jiří Brak
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5171/77/10 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Prostřední
Suchá________________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, o výměře 307 m2, parc.č. 1087/1, o
výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá, panu Milanu Bobákovi,
bytem ………………………………., za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.8. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 2.478,-Kč/rok
________________________________________________________________________________
5172/77/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/32 nebo části pozemku
parc.č. 2105/51, k.ú. Šumbark___________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/32 nebo části pozemku parc.č. 2105/51,
k.ú. Šumbark o výměře 7 m2 manželům Radimu Novákovi a Nikol Novákové,
bytem bytem ………………………………., za účelem postavení prodejního stánku
s provozem občerstvení a prodejem smíšeného zboží
________________________________________________________________________________
5173/77/10 - Zřízení věcných břemen pro účely stavby: „Průjezd železničního mostu na ul. Na
Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby:
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“,
jejímž investorem je město Havířov, zřízení věcného břemene na části pozemku
v majetku města, a to parc.č. 2641/1, k.ú. Prostřední Suchá ve prospěch oprávněného,
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272
32 425, vlastníka přeložky NN 0,4 kV, umístěné na uvedeném pozemku, v rozsahu
dle GP č. 2501 – 210/2010 ze dne 27.5.2010,
hodnota věcného břemene: bezúplatně, přeložka je vyvolána stavbou města, pro
daňové účely bude ohodnoceno částkou 500,-Kč.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2010
________________________________________________________________________________
5174/77/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá, pro zřízení stavby
elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník Daniela Chmielová, bytem ……………………………….,),
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02,
IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč +
1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
2.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2170/30, k.ú. Bludovice, pro zřízení
stavby elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník Róbetr Masarovič a Petra Masarovičová, oba bytem
………………………………., ), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín
4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02, IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši
5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2010
________________________________________________________________________________
5175/77/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na ul. Slovanská 8,
Havířov-Město________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 10,30 m2 v suterénu obytného domu
18

Usnesení ze 77. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.6.2010

ul. Slovanská 8, Havířov-Město, p. Lukáši Wildovi, jako posilovnu pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
5176/77/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v DPS ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 120,90 m2 v suterénu Domu
s pečovatelskou službou na ul. Mládežnické 10, Havířov – Podlesí,
p. Aleně Ručkové, IČ: 75436078, k provozování prodejny potravin
________________________________________________________________________________
5177/77/10 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 103 o výměře 19,30 m2, kanceláře č. 104
o výměře 18,80 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v 1.
nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov Město, spol. PD TECHNOLOGIE s. r. o., IČ: 27662616, jako kancelář, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení nájmu a
služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní smlouvy je výpovědní
lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní náklady
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
5178/77/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v ZŠ Kapitána Jasioka_____
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná, IČ: 61988600, pronájem nebytových prostor p. Kamilu Mintělovi, IČ:
71960902, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje alkoholu a tabákových výrobků
- výměra nebytových prostor: 5,00 m2
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2011
- nájemné 280,40 Kč/m2/rok bez DPH
________________________________________________________________________________
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5179/77/10 - Odkoupení movitých věcí od spol. ČEZ Správa majetku, s. r. o._______________
Rada města Havířova
schvaluje
odkoupení movitých věcí – nábytku (2 ks skříňka kuchyňská a 16 ks židle)
od spol. ČEZ Správa majetku, s. r. o., IČ: 26206803,
za smluvní kupní cenu v celkové výši 2.206,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
kupní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2010
________________________________________________________________________________
5180/77/10 - Uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v objektu Radnice___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v 1. poschodí objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov – Město, s provozovatelem zařízení Mateřským a rodinným
centrem Sluníčko Havířov, občanským sdružením, sídlo: Mládí 1140/14, Havířov –
Šumbark, IČ: 27033309, za podmínek:
- dětský koutek bude provozován v nebytových prostorách o výměře 16,45 m2 v 1.
poschodí objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
- smlouva o provozování bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou od 1. 7. 2010
- město bude za provozovatele hradit náklady na elektřinu, teplo, teplou a studenou
vodu, stočné, úklid a ostrahu prostor
- otevírací doba zařízení: pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin
- služba - hlídání dětí v dětském koutku bude provozovatelem vykonávána bezplatně
- provozovatel obdrží od města měsíční odměnu ve výši 6.000,- Kč bez DPH za
zajištění provozu dětského koutku bez omezení dohodnuté provozní doby
- město provozovateli předá nebytové prostory a vypůjčí stávající vybavení, případně
zajistí doplnění potřebného vybavení
- provozovatel předloží při podpisu smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za
škodu, způsobenou v souvislosti s podnikáním
- provozovatel vyhodnotí 2 x ročně provoz zařízení
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka podpisem smlouvy
o provozování dětského koutku
Z: vedoucí ORG
T: 31.7.2010
________________________________________________________________________________
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5181/77/10 - Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu Radnice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky nebytových prostor – kanceláře č. A - 208 o výměře 11 m2
ve 2. poschodí části A objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
p. Miroslavu Kronenbergovi, k využití jako kancelář Klubu zastupitelů KSČM
________________________________________________________________________________
5182/77/10 - Petice občanů - komplexní oprava obytného domu na ul. K.V.Raise
1079,1080,1081,1082 v Havířov-Městě_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi k petici občanů ve věci komplexní opravy obytného domu
na ul. K.V. Raise 1079,1080,1081,1082 v Havířově-Městě dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem odpovědi k petici občanů
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
5183/77/10 - Žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost__________________________________________________
Rada města Havířova
jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvkové organizace
schvaluje
podání žádosti Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvkové organizace o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost vyhlášené v rámci 21 výzvy Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky pro prioritní osu programu 1 - Počáteční
vzdělávání, oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách na projekt: „Kvalitním vzděláváním ke zvýšení kompetencí“.
________________________________________________________________________________
5184/77/10 - Nové podmínky pro povolování zvláštního užívání místních komunikací za
účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na
území města Havířova__________________________________________________
Rada města Havířova
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ruší
ke dni 30.6.2010 své usnesení č. 3235/48/09 ze dne 25.3.2009, kterým byly schváleny
podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a
ZTP/P na území města Havířova
schvaluje
nové podmínky pro povolování zvláštního užívání místních komunikací za účelem
zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na území města
Havířova s účinností od 1.7.2010, a to v předloženém znění:
1) V případech žádostí o povolování zvláštního užívání místní komunikace za účelem
zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P je možno vyhovět pouze
občanům těžce zdravotně postiženým, kterým byly přiznány mimořádné výhody III.
stupně (průkaz ZTP/P), a to z důvodu postižení pohybového aparátu, kteří na
základě doloženého lékařského potvrzení prokážou, že jsou schopni sami řídit
motorové vozidlo nebo rodiči (nezletilého) dítěte, kterému byly přiznány
mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P).
2) Žadatel nemá právní nárok na vyhrazení parkovacího místa.
3) Vozidlo, pro které má být parkovací místo vyhrazeno, musí být ve vlastnictví
žadatele, nebo osoby mající stejnou adresu trvalého pobytu jako žadatel a zároveň
žijící s tímto žadatelem ve společné domácnosti, dále pak rodiče nezletilého dítěte.
Za rodiče se považuje též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči
rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
4) Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazení
parkovacího místa bude vydáno na dobu platnosti průkazu ZTP/P žadatele, popř.
ZTP v případě dítěte, maximálně však na dobu 2 let.
5) V případě, že žadatel nepožádá o prodloužení vyhrazeného stávajícího parkovacího
místa, resp. znovu nepodá žádost o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace, bude správcem místních komunikací zajištěno odstranění dodatkové
tabulky s registrační značkou vozidla (případně dodatkové tabulky s číslem
speciálního označení O 1 uvedeném v průkazu ZTP/P, popř. ZTP v případě dítěte).
Parkovací místo bude ponecháno bez této dodatkové tabulky jako obecné parkovací
místo pro vozidla označené speciálním označením O 1. Při dodatečném opětovném
požádání o prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování či podání žádosti o
povolení zvláštního užívání pozemní komunikace již nemusí být k tomuto
vlastníkem komunikace a příslušným silničním správním úřadem přihlédnuto, kdy
toto bude individuálně zvažováno a v případě opětovného schválení budou vzniklé
náklady s tím související uhrazeny žadatelem.
6) Žadatel uhradí při každé změně registrační značky vozidla (případně čísla
speciálního označení O 1 uvedeného v průkazu ZTP/P, popř. ZTP v případě dítěte)
v době platnosti vyhrazeného parkování pouze náklady související s výměnou
dodatkové tabulky.
7) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa, je
občan povinen tuto skutečnost oznámit do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
jinak bude postupováno jako dle bodu č. 5.
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ukládá
postupovat dle schválených podmínek pro povolování zvláštního užívání místních
komunikací za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P na území města Havířova
Z: vedoucí OKS
T: od 1.7.2010
________________________________________________________________________________
5185/77/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu města
Šenov________________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu města Šenov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu města Šenov
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu města Šenov, tj. Magistrátu
města Ostravy, odboru útvar hlavního architekta
________________________________________________________________________________
5186/77/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2010____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2010
________________________________________________________________________________
5187/77/10 - Finanční účast Městské realitní agentury, s.r.o., Havířov-Město na pojištění
majetku_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody s Městskou realitní agenturou, s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
U Lesa 865/3a, IČ 64084744, o finanční účasti na pojištění dle pojistných smluv
uzavřených mezi statutárním městem Havířovem a Českou pojišťovnou, a.s.,
a to za těchto podmínek:
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1. výše podílu MRA, s.r.o.na úhradě ročního pojistného:
a) pojistná smlouva č. 706-57539-17
21.200,- Kč
b) pojistná smlouva č. 706-57537-14
2.700,- Kč
c) pojistná smlouva č. 706-57538-10
2.100,- Kč
2. plnění z pojistných událostí, které se vztahují k majetku ve vlastnictví
MRA, s.r.o., budou poskytována přímo na účet této společnosti
3. doba trvání dohody: od 1. 7. 2010 do 30. 12. 2012
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dohody s Městskou realitní agenturou, s.r.o.
ukládá
předložit dohodu k podpisu

Z: vedoucí ORG
T: 30. 6. 2010
________________________________________________________________________________
5188/77/10 - OŘ/14/OVVSR/10 - „EEG Biofeedback“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
a o výběru nejvhodnější nabídky_________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/14/OVVSR/10 - „EEG Biofeedback“ společnost
Silmaril s.r.o., IČ: 41034945, z důvodu neúplnosti nabídky
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/14/OVVSR/10 - „EEG Biofeedback“ společnosti Alien
technik s.r.o., IČ: 25284584, která předložila nabídku s nabídkovou cenou ve výší
127.120,-Kč bez DPH (152.544,-Kč včetně 20% DPH)
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o přidělení veřejné zakázky a kupní
smlouvy s vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazeči
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Z: vedoucí OPS
T: 28.6.2010

2. odeslat oznámení o přidělení veřejné zakázky

3. předložit kupní smlouvu k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: do 5 dnů ode dne uplynutí
lhůty k podání námitek
Z: vedoucí OVVSR
T: srpen 2010

4. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5189/77/10 - Zpráva ze služební cesty do Slovinska konané ve dnech 8. – 10. června 2010_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze služební cesty do Slovinska konané ve dnech 8. – 10. června 2010
________________________________________________________________________________
5190/77/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – HZS MSK_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
písemnost územního ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
č.j. KP/67 369/2010 ze dne 15.6. 2010 – poděkování za pomoc Sboru dobrovolných
hasičů města Havířova při záchranných a likvidačních pracích během povodní
v květnu a červnu 2010
________________________________________________________________________________
5191/77/10 - 2/2010/SSRZ – „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“ - rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky___________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. 2/2010/SSRZ – „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“
společnosti INTERDEKOR HP s.r.o., IČ: 253 67 498, která předložila nejvhodnější
nabídku s výší nabídkové ceny 1.879.077,20 Kč bez DPH (2.254.892,70 Kč s 20 %
DPH), s dobou plnění 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy a se sankcí za
nedodržení termínu dokončení realizace díla ve výši 20.000,-Kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení
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rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: VOP GROUP, s.r.o., IČ: 25370961
3. místo: KASCH – interiér, s.r.o., IČ: 26831724
4. místo: ZK Desing a.s., IČ: 25864068
5. místo: KOVONAX spol. s r.o., IČ: 46345949
pověřuje
Ing. Jiřího Bednáře, ředitele SSRZ, podpisem oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky a podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Z: ředitel SSRZ
T: 30.6.2010
________________________________________________________________________________
5192/77/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
5193/77/10 - Zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu RMH____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města Havířova
za I. pololetí 2010
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 78. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.7.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/74 991/Kl/2010

V Havířově dne 12.7.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.7.2010
5194/78/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5195/78/10 - Schválení ověření zápisu
5196/78/10 - Schválení programu 78. schůze RMH, konané dne 12.7.2010
5197/78/10 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie
Havířov
5198/78/10 - Pronájem objektu na ul. Moravská 497/29, Havířov-Šumbark
5199/78/10 - OŘ/13/OIV/10 – „PD - Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“ – rozhodnutí
o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5200/78/10 - Návrh Dohody o partnerství na projektu „Ekologizace veřejné dopravy
– výstavba plnících stanic CNG ve vybraných městech Moravskoslezského kraje“
5201/78/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.7.2010
5194/78/10 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 78.schůze Rady města Havířova, konané
dne 12.7.2010
Vladislava Fukalu
________________________________________________________________________________
5195/78/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 77.schůze Rady města Havířova, konané dne 23.6.2010
________________________________________________________________________________
5196/78/10 - Schválení programu 78. schůze RMH, konané dne 12.7.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.7.2010 dle návrhu
________________________________________________________________________________
5197/78/10 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie
Havířov______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu s obcí Horní Suchá na výkon činnosti Městské policie Havířov
na jejím území dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
5198/78/10 - Pronájem objektu na ul. Moravská 497/29, Havířov-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem objektu na ul. Moravská 29/497, Havířov-Šumbark o výměře 4.021,78 m2
pro Vyšší odbornou školu DAKOL a Střední školu DAKOL, o.p.s., IČ: 25 35 34 46,
3
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za těchto podmínek:
- provozování střední školy a vyšší odborné školy, ukončením této činnosti nájemní
smlouva zaniká do 1 měsíce ode dne výmazu školy z rejstříku škol
- nájemné 100,- Kč/rok vč. DPH splatné předem k 31.12. předchozího roku
- nájem od 1.8.2010 na dobu neurčitou
- 12 měsíční výpovědní lhůta k 30.6. b.r.
- služby spojené s užíváním nemovitosti si nájemce sjedná přímo s dodavateli
- nájemce je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu a opravy nemovitosti
- technické zhodnocení nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady jen
s předchozím souhlasem pronajímatele, a to bez nároku na finanční vyrovnání po
ukončení nájmu
- nájemce je povinen zajistit v zimním období bezpečný přístup k pronajaté budově
2.
podnájmem části nebytových prostor v objektu na ul. Moravská 29/497, HavířovŠumbark pro Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. se sídlem Petrovice
u Karviné 570, IČ 25831101, s účinností od 1.9.2011 k provozování středního
odborného učiliště za těchto podmínek:
- podnájem bude sjednán na dobu určitou, po dobu trvání nájemní smlouvy podle
bodu 1 usnesení
- dodržení podmínek kolaudačního rozhodnutí na pronajímaný objekt (zejm. limitu
kapacity žáků)
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka podpisem nájemní
smlouvy dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5199/78/10 - OŘ/13/OIV/10 – „PD - Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“ – rozhodnutí
o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________
Rada města Havířova
vylučuje
ze všech čtyř částí veřejné zakázky č. OŘ/13/OIV/10 – „PD – Snižování spotřeby
energie na 4 ZŠ“ společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČ: 45193584 z důvodu nesplnění kvalifikace
přiděluje
všechny čtyři části veřejné zakázky č. OŘ/13/OIV/10 – „PD – Snižování spotřeby
energie na 4 ZŠ“ společnosti TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, která předložila
nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou
- pro část 1. veřejné zakázky – ZŠ 1. máje ve výši 320.000,-Kč bez DPH (384.000,-Kč
včetně 20% DPH),
- pro část 2. veřejné zakázky – ZŠ F. Hrubína ve výši 135.000,-Kč bez DPH
(162.000,-Kč včetně 20% DPH),
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- pro část 3. veřejné zakázky – ZŠ K. Světlé ve výši 100.000,-Kč bez DPH
(120.000,-Kč včetně 20% DPH) a
- pro část 4. veřejné zakázky – ZŠ Žákovská ve výši 100.000,-Kč bez DPH
(120.000,-Kč včetně 20% DPH)
rozhodla
1. o pořadí ostatních uchazečů u části 1. veřejné zakázky – ZŠ 1. máje takto:
2. místo: BP projekt, s.r.o., IČ: 25832395
3. místo: MS architekti s.r.o., IČ: 62580426
4. místo: Ing. Zdeněk Stojan, IČ: 13150278
5. místo: Kovoprojekta Brno a.s., IČ: 46347011
2. o pořadí ostatních uchazečů u části 2. veřejné zakázky – ZŠ F. Hrubína takto:
2. místo: BP projekt, s.r.o., IČ: 25832395
3. místo: MS architekti s.r.o., IČ: 62580426
4. místo: Kovoprojekta Brno a.s., IČ: 46347011
5. místo: Ing. Zdeněk Stojan, IČ: 13150278
3. o pořadí ostatních uchazečů u části 3. veřejné zakázky – ZŠ K. Světlé takto:
2. místo: BP projekt, s.r.o., IČ: 25832395
3. místo: MS architekti s.r.o., IČ: 62580426
4. místo: Kovoprojekta Brno a.s., IČ: 46347011
5. místo: Ing. Zdeněk Stojan, IČ: 13150278
4. o pořadí ostatních uchazečů u části 4. veřejné zakázky – ZŠ Žákovská takto:
2. místo: BP projekt, s.r.o., IČ: 25832395
3. místo: MS architekti s.r.o., IČ: 62580426
4. místo: Ing. Zdeněk Stojan, IČ: 13150278
5. místo: Kovoprojekta Brno a.s., IČ: 46347011
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smluv
o dílo s vybraným uchazečem a oznámení o uzavření smluv
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 19.7.2010
2. předložit smlouvy o dílo k podpisu

3. odeslat oznámení o uzavření smluv
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Z: vedoucí OIV
T: srpen 2010
Z: vedoucí OPS
T: srpen 2010

4. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5200/78/10 - Návrh Dohody o partnerství na projektu „Ekologizace veřejné dopravy
– výstavba plnících stanic CNG ve vybraných městech Moravskoslezského kraje“
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku účasti v Projektu „Ekologizace veřejné dopravy ve vybraných městech
Moravskoslezského kraje“
schvaluje
uzavření Dohody o partnerství na projektu „Ekologizace veřejné dopravy – výstavba
plnicích stanic CNG ve vybraných městech Moravskoslezského kraje“ s Krajskou
energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ: 27848230, se sídlem
Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava, ve znění dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města podpisem Dohody o partnerství na projektu „Ekologizace veřejné
dopravy – výstavba plnicích stanic CNG ve vybraných městech
Moravskoslezského kraje“
Z: vedoucí OKS
T: 07/2010
________________________________________________________________________________
5201/78/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 79. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.7.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I. část

Č.jed.

KP/78 933/Kl/2010

V Havířově dne 21.7.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.7.2010
I.část
5202/79/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5203/79/10 - Schválení ověření zápisu
5204/79/10 - Schválení programu 79. schůze RMH, konané dne 21.7.2010
5205/79/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5206/79/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2010 odboru školství a kultury
5207/79/10 - VZ/12/OŠK/10 - Rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9 na Centrum
volnočasových aktivit – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce
5208/79/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
5209/79/10 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem,
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
5210/79/10 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
5211/79/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Karviná
5212/79/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté Úřadem práce
5213/79/10 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010 – změna termínu
5214/79/10 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.
5215/79/10 - Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě – zahájení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku a pověření MRA,s.r.o.
k zajištění realizace investiční akce
5216/79/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově-Město
5217/79/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Mozartova 1063/7 v Havířově-Město
5218/79/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+2
na ulici Dlouhá třída 1044/61 v Havířově-Město
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5219/79/10 - Pronájem bytové jednotky č.15 o velikosti 1+1 v domě na ul. Vrchlického 1468/38
v Havířově-Podlesí
5220/79/10 - Pronájem bytové jednotky č. 13 o velikosti 1+3 v domě na ul. Akátová 458/1
v Havířově-Šumbarku
5221/79/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 0+1 v domě na ul. Hlavní třída 229/74
v Havířově-Městě
5222/79/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov-Město
5223/79/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5224/79/10 - Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek v systému
městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
5225/79/10 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov (MHD) – Interpelace Ing. J.Špiříka, člena Zastupitelstva města Havířova
5226/79/10 - Konference „Energetika v obcích“ – uzavření „Dohody o partnerství“ mezi
statutárním městem Havířov a Svazem měst a obcí České republiky
5227/79/10 - Konference „Energetika v obcích“ – informace o stavu příprav konference
5228/79/10 - Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města
Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na služby
5229/79/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Metropolitní síť města Havířova“
5230/79/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Poradenské centrum KHAMORO“
5231/79/10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
5232/79/10 - VZ/17/VVSR/10 – „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“
– rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
5233/79/10 - Zvýšení kompetencí pedagogických pacovníků – přímá terénní práce“ v rámci
projektu Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v základních
školách na území města Havířov (reg. číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0033)
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
– vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
5234/79/10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
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5235/79/10 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.2.10 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
5236/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radim Okon
5237/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Jarmila Ferková a Jiří Ferko
5238/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manželé Andrej Gabčo a Rozálie Gabčová
5239/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Libor Tőgel
5240/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radmila Šimonová
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.7.2010
I.část
5202/79/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu ze 79.schůze Rady města Havířova, konané
dne 21.7.2010
p. Miroslava Kronenberga
________________________________________________________________________________
5203/79/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 78.schůze Rady města Havířova, konané dne 12.7.2010
________________________________________________________________________________
5204/79/10 - Schválení programu 79. schůze RMH, konané dne 21.7.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.7.2010 dle návrhu
________________________________________________________________________________
5205/79/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4867/74/10 Nájem pozemku parc.č. 60/1, k.ú. Bludovice
vypouští
ze sledování tato usnesení:
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4189/62/09
4664/72/10
4961/75/10
4979/75/10
5011/75/10
5047/76/10
5048/76/10
5049/76/10
5050/76/10
5051/76/10
5056/76/10
5078/76/10
5080/76/10
5081/76/10
5082/76/10
5083/76/10
5094/76/10
5103/76/10
5107/76/10
5108/76/10
5109/76/10
5110/76/10
5112/76/10
5115/76/10
5116/76/10

Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1099/8
v Havířově-Šumbarku na dvě bytové jednotky
Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek
v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) a obnovení
provozu linky MHD č. 408
„Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“ – zahájení poptávkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2620, k.ú. Dolní Suchá
VZ /17/OIV/ 10 „ZŠ Kpt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava
dřevěných částí krovu “ – výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7
o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově – Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+1 na ulici Vrchlického 1468/38 v Havířově – Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9
o vel. 1+ 2 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě
Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě –
rozšíření plánovaných investic do bytového fondu v roce 2010
Smluvní vztah pro stavbu Protipovodňová hráz – Areál volného času,
Havířov-Město
Zřízení věcných břemen na pozemcích k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví
města ve prospěch společnosti Dukla Industrial Zone a.s.
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/5, 1431/18,
k.ú. Šumbark
Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti – tribuny v Havířově-Prostřední
Suché
OŘ/15/OIV/10 - „Služby správce stavby pro projekt Odkanalizování
části města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ – rozhodnutí
o přidělení veřejné zakázky
Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem,
ASTERIX – středisko volného času, příspěvková organizace
Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
Ukončení dohody s obcí Žermanice o podmínkách plnění povinné
školní docházky
Zřízení přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním
od 1.9.2010
Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce střediska volného
času Asterix
Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV
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5118/76/10

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a
dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
a Havířovská liga středních škol
5124/76/10 „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“ – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
5126/76/10 Žádost o převedení nájemní smlouvy na člena rodiny a změnu trvání
nájemní smlouvy nebytových prostor restaurace Varieté v KD P.
Bezruče – nájemce pana Petra Římana
5133/76/10 OŘ/9/OIV/10 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou
– Regenerace obytných domů“ – rozhodnutí o námitkách
5136/76/10 Záměr pronájmu nebytových prostor Střední škole Havířov-Prostřední
Suchá, příspěvková organizace
5143/77/10 Zápis v rejstříku škol – zařazení oboru vzdělávání – Základní škola a
Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
5144/77/10 Záměr pronájmu nebytových prostor objektu na ul. Moravská 29/497,
Havířov-Šumbark
5145/77/10 Souhlas zřizovatele s pronájmem místností ve 2.NP na odloučeném
pracovišti na ul. Místní 3, Havířov-Město Mateřské školy HavířoŠumbark Petřvaldská 32/262
5147/77/10 Informace o prázdninovém provozu školních hřišť
5149/77/10 Udělení souhlasu s přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
5173/77/10 Zřízení věcných břemen pro účely stavby: „Průjezd železničního mostu
na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
5174/77/10 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
5179/77/10 Odkoupení movitých věcí od spol. ČEZ Správa majetku, s. r. o.
5182/77/10 Petice občanů - komplexní oprava obytného domu na ul. K.V.Raise
1079, 1080, 1081,1082 v Havířov-Městě
5184/77/10 Nové podmínky pro povolování zvláštního užívání místních komunikací
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a
ZTP/P na území města Havířova
5191/77/10 2/2010/SSRZ – „Dodávka nábytku – Sportovní hala Žákovská“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
________________________________________________________________________________
5206/79/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2010 odboru školství a kultury_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010 odboru
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
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5207/79/10 - VZ/12/OŠK/10 - Rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9 na Centrum
volnočasových aktivit – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení VZ/12/OŠK/10 na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce CVA Horymírova 1511/9 Havířov“.
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky opce:

ne
ne

2. Dílčí plnění:
Poskytnutí zálohy:
Čerpání dotace:

měsíční
ne
ne

3. Druh zadávacího řízení:

elektronická aukce

4. Varianty nabídek:

ne

5. Doba realizace VZ:

max.100 kalendářních dní
- zahájení 09/2010
- ukončení 12/2010

6. Odeslání výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace:
1. SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., Bohumínská 1878/6, KarvináNové Město, IČ 48393835
2. VDS, spol. s r. o., Dělnická 411/29, Ostrava - Poruba, IČ 45194980
3. GAWSTAV s.r.o., Budovatelů 807, Havířov – Prostřední Suchá,
IČ 25359118
4. ALVAC s.r.o., Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí, IČ 49607588
5. TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 543/101, Ostrava - Slezská
Ostrava, IČ 45193771
7. Základní hodnotící kritérium:
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
způsob hodnocení nabídek:
budou hodnoceny podle výsledku on-line výběrového řízení, tzn. podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH vysoutěžené v rámci elektronické aukce
8. Základní kvalifikační předpoklady:
čestným prohlášením v rozsahu §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
9. Profesní kvalifikační předpoklady:
kopie živnostenského oprávnění dle předmětu veřejné zakázky (provádění staveb,
jejich změn a odstraňování),
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán

8

Usnesení ze 79. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.7.2010

10. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě (kopie příslušného dokladu) v minimální výši 10 mil. Kč
11. Technické kvalifikační předpoklady:
a) minimálně 3 referenční listy (potvrzené objednatelem) na stavební práce
obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky realizovaných v průběhu
posledních tří let ve výši minimálně 3 mil. Kč (bez DPH) u každé zakázky
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
12. Složení kvalifikační komise:
člen:
1. JUDr. Bronislav Bujok
2. Mgr. Rudolf Šimek
3. p. Petr Robosz
4. Mgr. Blanka Gelnarová
5. p. Andrea Miavcová
Náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Paeddr. Svatopluk Novák,
Ing. Václav Čech, Ing. Marcela Kasalíková, p. Gabriela Jandová
13. Lhůtu a místo pro podání nabídek:
zadávací lhůta
14. Zveřejnění Výzvy:

pondělí 23.8. 2010 do 11.00 hodin
v podatelně MMH
do 30.9. 2010
pod odkazem veřejné zakázky na
www.havirov-city.cz

pověřuje
podpisem Výzvy JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
5208/79/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov___________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
(IČ 75 08 57 47) v celkové výši 27.777,- Kč
od fyzických osob dle důvodové zprávy
2. SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 5.000,- Kč od Stavebního bytového družstva Havířov,
Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá (IČ 00 41 52 27)
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a v celkové výši 3.000,- Kč od Vzdělávacího centra Morava, s.r.o.,
Ostrčilova 2691/4, Ostrava – Moravská Ostrava (IČ 28 59 54 32),
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5209/79/10 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem,
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací Základní škola Havířov –
Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
v pořizovací ceně 78.986,- Kč včetně DPH: telefonní ústředna ALPH 60
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH řediteli příspěvkové organizace
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5210/79/10 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola Havířov –
Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 46)
v pořizovací ceně 46.000,- Kč včetně DPH: myčka nádobí
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH ředitelce příspěvkové organizace
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5211/79/10 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Karviná_____________________________________________
Rada města Havířova
ruší
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usnesení Rady města Havířova ze dne 7.4. 2010, č. 4822/73/10
souhlasí
s přijetím účelové dotace v rámci projektů poskytovaných v rámci Zásad pro
poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviná – část
Sociální oblast, služby sociální péče v celkové výši 15.000,- Kč
pro příspěvkovou organizací města :
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
na tento projekt:
Poskytování odlehčovacích služeb RoRýs ve městě Karviná ………...…..15.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5212/79/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté Úřadem práce
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelové dotace poskytnuté Úřadem práce v Karviné
v celkové výši 480.000,- Kč příspěvkovou organizací města :
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 2a, Havířov-Podlesí
(IČ 00 30 67 54)
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010
________________________________________________________________________________
5213/79/10 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010 – změna termínu___
Rada města Havířova
schvaluje
změnu termínu konání slavnostní předání Ocenění osobnosti a kolektivu v sociální
oblasti pro rok 2010 z původně schváleného dne 11. 11. 2010 na 4. 11. 2010.
Z: vedoucí OŠK
ředitelka MKS Havířov
T: 4. 11. 2010
________________________________________________________________________________
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5214/79/10 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
zprávu zástupců města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti
ČSAD Havířov, a.s. konané dne 11. 6. 2010
________________________________________________________________________________
5215/79/10 - Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě – zahájení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku a pověření MRA,s.r.o.
k zajištění realizace investiční akce________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve
zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu §38 zákona č. 137/2006 Sb.
v platném znění, o veřejných zakázkách, pro zakázku:
„Sanace a revitalizace bytového domu na ul. Tolstého 1,3,5 , Havířov-Město“
2. základní hodnotící kritérium
pro výše uvedené zakázky:

ekonomická výhodnost nabídky

3. dílčí hodnotící kritéria:
- výše nabídkové ceny
- smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla
- smluvní pokuta za neodstranění řádně reklamovaných vad
- záruční doba

váha
váha
váha
váha

60 %
15 %
15 %
10 %

pověřuje
Městskou realitní agenturu, s.r.o. dle mandátní smlouvy a plné moci ze dne 3.9.2007,
zajištěním realizace investiční akce :
„Sanace a revitalizace bytového domu na ul. Tolstého 1,3,5, Havířov-Město“
včetně zajištění:
- zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vč. zpracování
materiálů pro rozhodnutí zadavatele dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
- zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce vč. projektové dokumentace
a příslušných povolení pro stavbu
- splnění všech dalších povinností zadavatele veřejné zakázky dle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebního dozoru investora.
________________________________________________________________________________
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5216/79/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově-Město______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově-Město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 26.7.2010
________________________________________________________________________________
5217/79/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Mozartova 1063/7 v Havířově-Město_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Mozartova 1063/7 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 26.7.2010
________________________________________________________________________________
5218/79/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+2
na ulici Dlouhá třída 1044/61 v Havířově-Město_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+2
na ulici Dlouhá třída 1044/61 v Havířově – Město
pověřuje
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 26.7.2010
________________________________________________________________________________
5219/79/10 - Pronájem bytové jednotky č.15 o velikosti 1+1 v domě na ul. Jaroslava
Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 15 o velikosti 1 + 1 v domě na ul.Vrchlického 1468/38
v Havířově-Podlesí,
p. Zdeňkovi Vitečkovi, bytem …………………………..,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. složení kauce ve výši 4.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
________________________________________________________________________________
5220/79/10 - Pronájem bytové jednotky č. 13 o velikosti 1+3 v domě na ul. Akátová 458/1
v Havířově-Šumbarku__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 13 o velikosti 1 + 3 v domě na ul.Akátová 458/1
v Havířově-Šumbarku, pí. Lucii Matuské, bytem …………………………..,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. složení kauce ve výši 6.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před podpisem
nájemní smlouvy
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5221/79/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 0+1 v domě na ul. Hlavní třída 229/74
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 0 + 1 v domě na ul.Hlavní třída 229/74
v Havířově – Městě, p. Richardu Michalíkovi, bytem …………………………..,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
14
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tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5222/79/10 - Prodej bytu na ul. Sukova 821/4, Havířov-Město____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.821/1 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši
1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast.
plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Aleši Grygarovi za kupní cenu 349.634,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5223/79/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 15.6.2010 do 15.7.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.6.2010
do 15.7.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.6.2010
do 15.7.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
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5224/79/10 - Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek v systému
městské hromadné dopravy Havířov (MHD)_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
stanovisko dopravce ČSAD Havířov a.s. o postupu v zajištění obnovy odbavovacího
zařízení v autobusech MHD
odkládá
rozhodnutí o návrhu úpravy tarifních podmínek pro kategorii cestujících „důchodci“,
zrušením stanovené doby dopravní špičky v sobotu, neděli a svátky
ukládá
1. předložit žádost p. Milana Popoviče Radě města Havířova k rozhodnutí o návrhu
úpravy tarifních podmínek až po dokončení obnovy odbavovacího zařízení
v autobusech MHD
Z: vedoucí OKS
T: 9/2010
2. předat písemnou informaci p. Popovičovi o odložení termínu projednání jeho
žádosti o provedení úpravy tarifních podmínek v systému MHD
Z: vedoucí OKS
T: ihned
________________________________________________________________________________
5225/79/10 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov (MHD) – Interpelace Ing. J.Špiříka, člena Zastupitelstva města Havířova
Rada města Havířova
neschvaluje
změnu tarifních podmínek v systému MHD Havířov zavedením bezplatné přepravy
pro 1 průvodce dítěte, přepravovaného v dětském kočárku
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD Havířov a.s.
a Ing. Jiřímu Špiříkovi
Z: vedoucí OKS
T: ihned
________________________________________________________________________________
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5226/79/10 - Konference „Energetika v obcích“ – uzavření „Dohody o partnerství“ mezi
statutárním městem Havířov a Svazem měst a obcí České republiky___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předmět „Dohody o partnerství“ mezi statutárním městem Havířov a Svazem měst
a obcí České republiky včetně závazků jednotlivých stran dohody
schvaluje
uzavření „Dohody o partnerství“ mezi statutárním městem Havířov a Svazem měst
a obcí České republiky ve znění dle přílohy č. 1
pověřuje
primátora města podpisem „Dohody o partnerství“ mezi statutárním městem Havířov
a Svazem měst a obcí České republiky
Z: vedoucí OKS
T: 08/2010
________________________________________________________________________________
5227/79/10 - Konference „Energetika v obcích“ – informace o stavu příprav konference_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o stavu příprav konference „Energetika v obcích“
________________________________________________________________________________
5228/79/10 - Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města
Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na služby_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Systematizace strategického řízení a plánování včetně vzdělávání“
2. poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:
následné zakázky (opce)
čerpání dotace:

ne
ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení
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4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
1. firma:

Accenture Central Europe B.V.,
organizační složka
NAVIGA 4, s.r.o.
Eurion, s.r.o.
Processes a.s.
AQE advisors, a.s.

2. firma:
3. firma:
4. firma:
5. firma:
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení:
ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:

IČ: 16188632
IČ: 26756102
IČ: 27740391
IČ: 26442540
IČ: 26954770

10/2010
05/2012

ekonomická výhodnost nabídky:
- nabídková cena v Kč bez DPH
- způsob plnění veřejné zakázky

60 %
40 %

8. základní kvalifikační předpoklady:

- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady:

- podle § 54 zákona:
a) výpis z OR
b) doklad prokazující oprávnění
k podnikání vztahující se k předmětu
veřejné zakázky

10. ekonomické a finanční

kvalifikační předpoklady:
- podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - údaj
o celkovém obratu za poskytnutí
obdobných služeb v min. výši 8 mil. Kč
bez DPH ročně za poslední 3 účetní
období (2007, 2008, 2009) – čestným
prohlášením

11. technické kvalifikační předpoklady:

- podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech
(7/2007 - 6/2010), včetně min.3 osvědčení
objednatelů o poskytnutí služeb
obdobného charakteru jako předmět
veřejné zakázky v hodnotě plnění ve výši
min. 500.000,-Kč bez DPH/1 služba

12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Ladislav Nedorost
3. PaedDr. Svatopluk Novák
4. Ing. Petra Kvapulinská
18
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náhradník:
Ing. Eduard Heczko
Milada Klimešová
Miroslav Kronenberg
Petra Ožanová, DiS.

5. Bc. Dagmar Mertová
6. Bc. Alena Kleinbauerová

Kateřina Mertová
Mgr. Kateřina Kavková

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám,
oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání
kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OVVSR
T: srpen 2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
5229/79/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Metropolitní síť města Havířova“________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Metropolitní síť města Havířova“
v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu
2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 09 Integrovaného
operačního programu na projekt „Metropolitní síť města Havířova“
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pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o dotaci na
projekt „Metropolitní síť města Havířova“ p. Františka Chobota, primátora města
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Integrovaného
operačního programu
Z: vedoucí VVSR
T: 12/2010
________________________________________________________________________________
5230/79/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Poradenské centrum KHAMORO“________
Rada města Havířova
schvaluje
1. předložení dílčího projektu „Poradenské centrum KHAMORO“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Integrovaného operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 na Centrum pro regionální rozvoj ČR
2. změnu účelu užívání nebytových prostor v panelovém domě na ul. Jarošova 31b)
Havířov-Šumbark pro zřízení poradenského centra KHAMORO
pověřuje
1. Městskou realitní agenturu s.r.o.
- k podání výpovědi provozovně Jan Lakomý (bytem …………………………..,
IČ: 111 97 251) na ul. Jarošova 31b/1194 Havířov-Šumbark,
a to k 31.12.2010
- zajistit vyhotovení projektové dokumentace k projektu „Poradenské centrum
Khamoro“
2. primátora města Havířova Františka Chobota podpisem předloženého dílčího
projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu
________________________________________________________________________________
5231/79/10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o financování grantového projektu v rámci
globálního grantu CZ1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociální fondu ev. č.
02875/2009/RRC“ mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova pana Františka Chobota podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
________________________________________________________________________________
5232/79/10 - VZ/17/VVSR/10 – „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“
– rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky______________________________
Rada města Havířova
vyřazuje
ze zadávacího řízení č. VZ/17/VVSR/10 – „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“
příspěvkovou organizaci Národní institut pro další vzdělávání Ostrava, IČ: 45768455
– z důvodu, že se nejednalo o nabídku, ale o omluvu neúčasti ve veřejné zakázce
přiděluje
veřejnou zakázku č. VZ/17/VVSR/10 – „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“
obecně prospěšné společnosti Metodické a evaluační centrum, o.p.s., IČ: 69610606,
která předložila nejvýhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 885.500,- Kč bez DPH
a získala i nejvyšší bodové ohodnocení v dílčím hodnotícím kritériu „způsob plnění
veřejné zakázky“
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: sdružení Centrum nové naděje, IČ 70632031
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a podpisem kupní smlouvy s vybraným
uchazečem
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

2. předložit k podpisu kupní smlouvu

Z: vedoucí OVVSR
T: 30.7.2010

Z: vedoucí OVVSR
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
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5233/79/10 - Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“ v rámci
projektu Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v základních
školách na území města Havířov (reg. číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0033)
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
– vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná
2. Národní institut pro další vzdělávání, Ostrava
3. Pedagogické centrum Ostrava, Ostrava
4. Ostravská univerzita v Ostravě
5. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

IČ: 62331752
IČ: 45768455
IČ: 70826471
IČ: 61988987
IČ: 62330403

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 09/2010
ukončení: 05/2012

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:

- čestné prohlášení v rozsahu § 53
odst. 1 písm. a) až j) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

9. profesní kvalifikační předpoklady:

- výpis z obchodního rejstříku či výpis
z jiné obdobné evidence
- doklad o oprávnění k podnikání
odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky - živnostenský list, případně jiný
doklad prokazující oprávnění
k poskytování služby dle předmětu
veřejné zakázky
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10. technické kvalifikační předpoklady:

- seznam významných služeb – školení
v oblasti pedagogiky za poslední 3 roky
(8/2007-7/2010)
- seznam pedagogů podílejících se na
plnění veřejné zakázky s limitem min. 4
pedagogů
- doklad o vysokoškolském vzdělání
v oblasti speciální pedagogiky pedagogů
podílejících se na plnění veřejné zakázky

11. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. PaedDr. Svatopluk Novák
3. Ing. Ladislav Nedorost
4. Ing. Almáš Vladan
5. Bc. Luboš Pekárek
náhradníci:

JUDr. Bronislav Bujok, Mgr. Rudolf Šimek,
Ing. Petra Kvapulinská, Ing. Hana Navrátilová,
PaedDr. Lumír Šlachta

13. zveřejnění výzvy:

www.havirov-city.cz/verejne-zakazky/ a
www.nuts2moravskoslezsko.cz

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku a dodatečných informací k zadávacím podmínkám
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
zveřejnit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům
dle tohoto usnesení
Z: vedoucí VVSR
T: 07/2010
________________________________________________________________________________
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5234/79/10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o financování grantového projektu v rámci
globálního grantu CZ1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociální fondu ev. č.
02774/2009/RRC“ mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova pana Františka Chobota podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
________________________________________________________________________________
5235/79/10 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.2.10 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o financování grantového projektu v rámci
globálního grantu CZ1.07/1.2.10 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociální fondu ev. č.
02776/2009/RRC“ mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova pana Františka Chobota podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.2.10 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
________________________________________________________________________________
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5236/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radim Okon_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
panu Radimu Okonovi, bytem ………………………….., s tím, že nájemní smlouva
bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5237/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Jarmila Ferková a Jiří Ferko______
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního čtyřpokojového nebo pětipokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města
manž. Jarmile Ferkové a Jiřímu Ferkovi, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5238/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manželé Andrej Gabčo a Rozálie Gabčová
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Andreji Gabčovi, bytem …………………………..,
a Rozálii Gabčové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5239/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Libor Tőgel__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Liboru Tőgelovi, bytem ………………………….., s tím, že nájemní smlouva
bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
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5240/79/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radmila Šimonová____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Radmile Šimonové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Miroslav K R O N E N B E R G
člen Rady města Havířova
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USNESENÍ
ze 79. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.7.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.7.2010
II.část
5241/79/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Eva Zemenčíková
5242/79/10 - Přidělení jiného (náhradního) obecního bytu – manž. Naděžda Balážová a Gejza
Baláž
5243/79/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Pavel Bednář a Andrea Bednářová
5244/79/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu –manž. Renata Horňáčková
a Jaroslav Horňáček
5245/79/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Kateřina Mrowiecová
5246/79/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Kamila Šebestová
5247/79/10 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Kateřina Kyjovská
5248/79/10 - Prominutí části poplatku z prodlení – Renáta Řeháková
5249/79/10 - Rozšíření stávající bytové jednotky – manž. Josef Vaněk a Taťána Vaňková
5250/79/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá
5251/79/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice
5252/79/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá
5253/79/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark
5254/79/10 - Úhrada poplatku za zrušení zástavního práva
5255/79/10 - Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Prostřední Suchá
5256/79/10 - Smluvní vztahy pro stavbu:
„Splašková kanalizace města Havířov - městská část Dolní Suchá”
5257/79/10 - Rozšíření předmětu nájmu a věcného břemene pro účely stavby:
„Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“
5258/79/10 - Žádost o snížení nájemného
5259/79/10 - Žádost o prominutí nájemného
5260/79/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/13, 1431/27, k.ú. Šumbark
5261/79/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
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5262/79/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě ul. Hornická 67,
Havířov-Prostřední Suchá
5263/79/10 - Obecný záměr pronájmu objektu tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov-Město
5264/79/10 - Výpůjčka nebytových prostor v objektu Radnice
5265/79/10 - Pronájem nebytových prostor v DPS ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí,
pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Slovanská 8, Havířov-Město
5266/79/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Gen. Svobody 24,
Havířov-Šumbark
5267/79/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor v obytných domech
5268/79/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v ZŠ Generála Svobody
5269/79/10 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor – p. Jindřich Příborský
5270/79/10 - Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
5271/79/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím
Ekologická likvidace speciálního požárního vozidla AVIA 30K
5272/79/10 - Využití majetku – ztráty a nálezy
5273/79/10 - „Stavba č. 5065 - Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“ - uzavření Dodatku č.4
ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09
5274/79/10 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
5275/79/10 - „Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10
5276/79/10 - „Stavba protipovodňové hráze Areal volného času, Havířov-Město“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/OIV/09
5277/79/10 - Stavba č. 8034 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“ – vyhlášení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
5278/79/10 - Poděkování ředitelky Slezské humanity, o.s.
5279/79/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
5280/79/10 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu stavby „Instalace kogenerační
jednotky č. 2 v lokalitě bývalého Dolu Dukla“
5281/79/10 - Zpráva ze služební cesty do Omiše v Chorvatsku - 44. Festival Dalmatinských
klap Omiš 2010
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5282/79/10 - Zahraniční pracovní cesta do Cervie v Itálii
5283/79/10 - Zahraniční služební cesta do Chorvatska – změna usnesení č. 5150/77/10
5284/79/10 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnostem HC Havířov
Panthers občanské sdružení a HC Havířov 2010 s.r.o.
5285/79/10 - Petice na zajištění ochrany nájemníků před nadměrným hlukem, vycházejícím
z nově vybudovaného hřiště mezi obytnými bloky ulic Moravské, Nákupní a Orlí
v Havířově-Šumbarku - text odpovědi
5286/79/10 - Stavba č. 1031 „Kino Centrum Havířov“ – zahájení užšího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku
5287/79/10 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku
5288/79/10 - Zahraniční pracovní cesta do Paide v Estonsku
5289/79/10 - Zpráva o činnosti Komise pro územní rozvoj a dopravu RMH
5290/79/10 - Ocenění členů komisí RMH a výborů ZMH
5291/79/10 - Informace o postupu prací na definitivním zajištění sesuvu svahu
5292/79/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.7.2010
II.část
5241/79/10 - Přidělení jiného velikostně většího obecního bytu – Eva Zemenčíková__________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného velikostně většího obecního bytu, tzn. dvoupokojového nebo
třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark
paní Evě Zemenčíkové, bytem ………………………….., pod podmínkou, že:
- byt č. 2 o vel. 0+1, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude s p. Zemenčíkovou uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5242/79/10 - Přidělení jiného (náhradního) obecního bytu – manž. Naděžda Balážová a Gejza
Baláž________________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného náhradního obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města
manž. Naděždě Balážové a Gejzovi Balážovi, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5243/79/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Pavel Bednář a Andrea Bednářová______
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového nebo čtyřpokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v HavířověMěstě nebo v Havířově-Podlesí
manž. Pavlu Bednářovi a Andrei Bednářové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
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5244/79/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu –manž. Renata Horňáčková
a Jaroslav Horňáček___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+5 o menší
podlahové ploše se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro
příslušné období v domě na ul. H. Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbarku
manž. Renatě Horňáčkové a Jaroslavu Horňáčkovi, bytem …………………………..,
pod podmínkou, že:
- byt č. 5 o vel. 1+5, jehož jsou jmenovaní k dnešnímu dni společnými nájem, řádně
vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nově přidělený byt manželé Horňáčkovi převezmou ve stávajícím stavu a jeho
opravy zajistí na své vlastní náklady
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
2.
rekonstrukci bytové jednotky č. 5 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Heleny
Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbarku na dvě bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětného bytu v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
5245/79/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Kateřina Mrowiecová___________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul.
Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbarku
paní Kateřině Mrowiecové, bytem ………………………….., pod podmínkou, že:
- byt č. 127 o vel. 0+1, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nově přidělený byt jmenovaná převezme ve stávajícím stavu a jeho opravy zajistí
na své vlastní náklady
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude s p. Mrowiecovou uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
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5246/79/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Kamila Šebestová_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul.
Mánesova 989/42 v Havířově-Městě
paní Kamile Šebestové, bytem ………………………….., pod podmínkou, že:
- byt č. 7 o vel. 1+1, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude s p. Šebestovou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům a v době, kdy bude
tento právně volný s tím, že náklady na opravu bytu jmenovaná uhradí na své vlastní
náklady
________________________________________________________________________________
5247/79/10 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Kateřina Kyjovská_
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn k bytu č. 9 o ve. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Gen. Svobody 279/26 v Havířově-Šumbarku
s p. Kateřinou Kyjovskou, bytem ………………………….., s tím, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5248/79/10 - Prominutí části poplatku z prodlení – Renáta Řeháková______________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 12.498,- Kč
paní Renátě Řehákové, bytem ………………………….., pod podmínkou, že na
základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,
tj. 12.498 ,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
5249/79/10 - Rozšíření stávající bytové jednotky – manž. Josef Vaněk a Taťána Vaňková_____
Rada města Havířova
neschvaluje
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rozšíření bytové jednotky č. 35 o vel. 1+2 v domě na ul. Dlouhá tř. 470/17 v HavířověMěstě, jehož nájemci jsou manž. Josef Vaněk a Taťána Vaňková, o pokoj bytu č. 34
o vel. 0+1 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
5250/79/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/114 o výměře cca 50 m2,
kat. území Prostřední Suchá
panu Oldřichu Bučkovi, bytem ………………………….., za účelem vybudování
nového příjezdu ke stávajícímu autoservisu za cenu dle znaleckého posudku
navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
5251/79/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 2055/1 o výměře 405 m2, parc.č. 2055/2
o výměře 386 m2 a parc.č. 2055/5 o výměře 433 m2 v kat. území Bludovice
panu Tomáši Dudkovi, bytem …………………………..,
za účelem vybudování rodinného domu
________________________________________________________________________________
5252/79/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 20 m2
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425
za účelem výstavby nové trafostanice distribuční sítě ČEZ za tržní cenu ve výši
celkem 8 080,- Kč (tj. 314,- Kč/m2 + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
5253/79/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark o výměře cca 20 m2
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425
za účelem výstavby nové kioskové trafostanice distribuční sítě ČEZ
ČEZ za tržní cenu ve výši celkem 10 040,- Kč (tj. 417,- Kč/m2 + 1 700,- Kč
za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
5254/79/10 - Úhrada poplatku za zrušení zástavního práva______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby č. 3068 Splašková kanalizace města Havířov, městská část
Dolní Suchá
úhradu za omezení zástavního práva ve výši 3 000,- Kč v rámci výkupu pozemku
parc.č. 2331/5, k.ú. Dolní Suchá
od paní Dity Tvardkové, bytem …………………………..,
ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s. na úvěrový účet č. 6010215918/5500
________________________________________________________________________________
5255/79/10 - Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Prostřední Suchá_____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, o výměře 307 m2, parc.č. 1087/1,
o výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá,
panu Michalu Ondicovi, bytem …………………………..,
za účelem užívání zahrady
2.
pronájem částí pozemků parc.č. 1086, o výměře 307 m2, parc.č. 1087/1,
o výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá,
panu Milanu Bobákovi, bytem …………………………..,
za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.8. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 2.478,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
T: 30.9. 2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
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5256/79/10 - Smluvní vztahy pro stavbu :
„Splašková kanalizace města Havířov - městská část Dolní Suchá”_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ve prospěch města Havířova pro realizaci investiční stavby:
„Splašková kanalizace města Havířov - městská část Dolní Suchá”
1.
pronájem a zřízení věcného břemene k části pozemků parc.č. 2026, 2036, LV 378,
k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 150 m2,
ve spoluvlastnictví pana Karla Kocura a Anny Kocurové, oba bytem
…………………………..,
doba nájmu : od zahájení stavebních prací, do vydání rozhodnutí o uvedení stavby do
trvalého užívání
nájemné : ve výši 25,- Kč/m2/rok dle Cenového výměru MF ČR č. 01/2010
tj. 150 m2 x 25,- Kč = 3.750,- Kč/rok
věcné břemeno : jednorázová úhrada ve výši 125,- Kč/m2 včetně ochranného pásma
+ 500,- Kč/ 1 šachtice , tj..150 m2 x 125,- Kč = 18.750,- Kč
2.
pronájem a zřízení věcného břemene k části pozemků parc.č. 2085, 2088, LV 410, k.ú.
Dolní Suchá, o výměře cca 80 m2,
ve vlastnictví pana Václava Kropka, bytem …………………………..,
doba nájmu : od zahájení stavebních prací, do vydání rozhodnutí o uvedení stavby do
trvalého užívání
nájemné : ve výši 25,- Kč/m2/rok dle Cenového výměru MF ČR č. 01/2010
tj. 80 m2 x 25,- Kč = 2.000,- Kč/rok
věcné břemeno : jednorázová úhrada ve výši 125,- Kč/m2 včetně ochranného pásma +
500,- Kč/ 1 šachtice , tj..80 m2 x 125,- Kč = 10.000,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv o nájmu po dobu výstavby a smluv o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.10.2010
_______________________________________________________________________________
5257/79/10 - Rozšíření předmětu nájmu a věcného břemene pro účely stavby:
„Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“___________
Rada města Havířova
schvaluje
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pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace města Havířova- městská část Dolní Suchá“
nájem a zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1823
v rozsahu 30 m2, ve vlastnictví pronajímatele a povinného:
ČR- Lesy Ćeské republiky s.p. , Přemyslova 1106, Hradec Králové, Lesní správa
Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy, IČ: 421 96 451, k umístěné kanalizaci
v majetku oprávněného, statutárního města Havířova,
Nájemné za již sjednaných podmínek: dohodou 25,-Kč/m2/rok, + DPH, účinnost
nájemní smlouvy od 1. 1. 2010
Hodnota věcného břemene za již sjednaných podmínek: pětinásobek dohodnutého
nájmu, tj. 125,-Kč/m2, v rozsahu dle zaměření, nejméně však 10.000,-Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dodatku k nájemní smlouvě č. 711/OSM/09 a dodatku ke smlouvě o budoucí
smlouvě o věcném břemeni č. 538/OSM/09.
Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2010
________________________________________________________________________________
5258/79/10 - Žádost o snížení nájemného______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného u části pozemku parc.č. 2029, k.ú. Havířov-město
o výměře 3 600 m2 vlastníkovi stavby zábavného zařízení - závěsného lanového
centra v lesoparku Stromovka
panu Janu Bolfovi, bytem ………………………….., a to z částky 40 000,- Kč/ročně
na částku 20 000,- Kč/ročně pro rok 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 158/OSM/08
________________________________________________________________________________
5259/79/10 - Žádost o prominutí nájemného___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí nájemného na rok 2011 ve výši 10 000,- Kč
TJ ČSAD Havířov, U Letního kina 1506/4, Havířov-Město, IČ: 452 15 626
za pronájem pozemku parc.č. 4020 a části pozemku parc.č. 4021, k.ú. Havířov-město,
z důvodu podmáčení pozemků v roce 2010 a výstavby protipovodňové hráze
od září 2009 (zařízení staveniště a skládka materiálu)
________________________________________________________________________________
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5260/79/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/13, 1431/27, k.ú. Šumbark__
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/13, 1431/27, k.ú. Šumbark, pro
zajištění práva chůze a jízdy k rodinnému domu č.p. 503 umístěného na pozemku
parc.č. 1431/22, k.ú. Šumbark,
ve prospěch Ing. Milana Varkočka a Mgr. Jany Varkočkové , oba bytem
………………………….., za jednorázovou úhradu ve výši 3.000-Kč + DPH,
tj. 3000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
5261/79/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2681/1, k.ú. Bludovice, pro zřízení stavby
elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník Dragan Svirać, bytem …………………………..,),
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02,
IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč +
1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
2.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2662/1, k.ú. Prostřední Suchá, pro zřízení
stavby elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník Jan Orlík, bytem …………………………..,),
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ : 405 02,
IČ : 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč +
1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2010
________________________________________________________________________________
5262/79/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě ul. Hornická 67,
Havířov-Prostřední Suchá_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 9,80 m2 v suterénu obytného domu
ul. Hornická 67, Havířov-Prostřední Suchá,
p. Sylvii Mezeiové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
5263/79/10 - Obecný záměr pronájmu objektu tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov-Město____
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu tělocvičny, šaten, sprch a sociálního zázemí o celkové
výměře 347,85 m2 a kanceláře o výměře 14,28 m2
v objektu tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov – Město, přednostně k využití pro
sportovní a společenské organizace, za podmínky hrazení veškerých nákladů
spojených s užíváním nebytových prostor, nájemné bude dohodnuto ve smluvní výši
________________________________________________________________________________
5264/79/10 - Výpůjčka nebytových prostor v objektu Radnice____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku nebytových prostor – kanceláře č. A - 208 o výměře 11 m2 ve 2. poschodí
části A objektu Radnice, Svornosti 86/2, Havířov-Město, p. Miroslavu Kronenbergovi,
k využití jako kancelář Klubu zastupitelů KSČM, za podmínek:
- na dobu určitou do 31. 12. 2014
- měsíční úhrada paušálních a zálohových plateb spojených s užíváním kanceláře
- výpůjčka movitého majetku - vybavení kanceláře
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
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T: 31. 8. 2010
________________________________________________________________________________
5265/79/10 - Pronájem nebytových prostor v DPS ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí,
pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Slovanská 8, Havířov-Město__
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 120,90 m2 v suterénu Domu
s pečovatelskou službou na ul. Mládežnické 10, Havířov – Podlesí,
nájemci p. Richardu Vaňkovi, IČ: 63023385, dohodou k 31. 7. 2010
pronájem nebytových prostor o výměře 120,90 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou
službou na ul. Mládežnické 10, Havířov – Podlesí,
p. Aleně Ručkové, IČ: 75436078, k provozování prodejny potravin, za podmínek:
- nájemné 350,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 10,30 m2 v suterénu obytného domu ul.
Slovanská 8, Havířov - Město,
p. Lukáši Wildovi, jako posilovnu pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 130,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
5266/79/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Gen. Svobody 24,
Havířov-Šumbark_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 35,43 m2 a podílu na společných prostorách
o výměře 30,33 m2 v 1. poschodí
objektu zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov – Šumbark,
p. Petru Mojovi, jako zubní laboratoř, za podmínek:
- uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dobu určitou od 1. 8. 2010
do 30. 9. 2010
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok za nebytové prostory o výměře 35,43 m2
- nájemné 213,- Kč/m2/rok za společné prostory o výměře 30,33 m2
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, jednoměsíční výpovědní
lhůta z důvodu závažného porušení nájemní smlouvy
- účel: zubní laboratoř
- úprava nájemného o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen Českého
statistického úřadu za uplynulý rok, počínaje rokem 2010
- hrazení běžné údržby a drobných oprav pronajatých prostor dle § 5 a § 6 nařízení
vlády č. 258/1995 Sb.
- hrazení nájemného a záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostor, včetně
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podílu za společné prostory, měsíčně
- hrazení nákladů za úklid společných prostor
- údržbu přístupových chodníků bude zajišťovat pronajímatel
- v případě oprav a rekonstrukcí vedoucích k úspoře tepla, si pronajímatel vyhrazuje
právo zvýšit nájemné maximálně do výše těchto úspor, stanovených energetickým
auditem a energetickým průkazem objektu, vypracovaných dle platné legislativy. S
těmito skutečnostmi bude nájemce předem seznámen a náklady spojené
s vypracováním energetického auditu a ostatní související dokumentace ponese
pronajímatel, navýšení nájemného bude řešeno samostatným dodatkem nájemní
smlouvy
- v případě oprav, rekonstrukcí nebo údržby je pronajímatel povinen oznámit nájemci
s předstihem rozsah a termín realizace prací a tyto práce provádět tak, aby nájemce
omezovaly v co nejmenší míře, nájemce se zavazuje provedení těchto prací umožnit
a nepožadovat žádnou náhradu nákladů spojených s prováděním těchto prací (např.
ušlý zisk, náklady na případné stěhování apod.)
________________________________________________________________________________
5267/79/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor v obytných domech_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 14,28 m2 v suterénu obytného domu
ul. Mládí 8, Havířov – Šumbark, nájemkyni p. Lence Berkyové,
dohodou k 31. 7. 2010
2.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 6,13 m2 v suterénu obytného domu
ul. M. Pujmanové 4, Havířov – Šumbark, nájemkyni p. Naděždě Vojtíkové,
dohodou k 31. 7. 2010
3.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 14,40 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jedlové 4, Havířov – Šumbark, nájemci p. Tomáši Grimovi,
dohodou k 31. 7. 2010
________________________________________________________________________________
5268/79/10 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v ZŠ Generála Svobody____
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov – Šumbark Generála Svobody 16/284 okres Karviná,
IČ: 48805513, pronájem nebytových prostor
p. Mileně Venkrbcové, IČ: 18446477, za podmínek:
- účel: sklad balených potravin
- výměra nebytových prostor: 22,25 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2010
- nájemné 224,- Kč/m2/rok bez DPH
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________________________________________________________________________________
5269/79/10 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor – p. Jindřich Příborský_____
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o výměře 98,80 m2 v přízemí obytného domu
Dlouhá tř. 25, Havířov-Město, nájemci p. Jindřichu Příborskému, IČ: 40350835,
pro p. Jaroslava Svobodu, IČ: 75438275,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou:
- nájemné 1.826,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna masa a uzenin
________________________________________________________________________________
5270/79/10 - Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k objektu Útulku
pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché s provozovatelem
spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., IČ: 27935311, za podmínek:
- roční úhrada 120,- Kč bez DPH
- smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
- provádění pravidelných revizí a údržby zařízení
- odstraňování poruch na náklady vlastníka
- vedení příslušné dokumentace
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2010
________________________________________________________________________________
5271/79/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím
Ekologická likvidace speciálního požárního vozidla AVIA 30K_______________
Rada města Havířova
schvaluje
ekologickou likvidaci speciálního požárního vozidla AVIA 30K, rok výr. 1976,
v pořizovací ceně 191 595,- Kč, které je na základě protokolu o technické prohlídce
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z března r. 2009 nezpůsobilé provozu a jehož obecná cena činí dle znaleckého
posudku ze dne 31. května 2010 7 300,- Kč.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1.
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku
v podrozvahové evidenci:
a)
příspěvkové organizaci ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková
organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo Havířov-Město, Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 217 974,20
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 4 472,10
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 115 772,86 Kč
b)
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83, sídlo: 736 01
Havířov – Podlesí, Přemyslova 1618/12
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 560,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 2 330,- Kč
c)
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,
IČ: 61 98 85 70, sídlo: 736 01 Havířov – Šumbark, Petřvaldská 262/32
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 16 592,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 1 648,20 Kč
2.
předání dlouhodobého majetku města v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e,
zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, příspěvkovým organizacím k hospodaření:
a)
kuchyňskou linku v pořizovací ceně 40 366,- Kč příspěvkové organizaci ASTERIX
- středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47,
sídlo Havířov-Město, Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01
b)
zahradu (stavbu zpevněných ploch) na pozemku parcelního čísla 274/2, kat. území
Bludovice, v pořizovací ceně 1 111 506,62 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí,
Balzacova 1190/2,
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vzít na vědomí
1.
převedení dalších použitelných věcí bezúplatně získaných od Charity Český Těšín
v celkové pořizovací ceně 5 732,80 Kč odboru sociálních věcí (za účelem dovybavení
klubů důchodců) a odboru organizačnímu (jako vybavení kanceláří)
2.
skutečnost, že neupotřebitelný majetek získaný od Charity Český Těšín:
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 94 078,50
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 6 211,50 Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací
ceně 17 060,80 Kč
byl dne 29. 6. 2010 fyzicky zlikvidován (koberce budou zlikvidovány dodatečně
v termínu do 31. 8. 2010)
________________________________________________________________________________
5272/79/10 - Využití majetku – ztráty a nálezy_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. nabytí nalezených věcí (příloha) dle § 135 zák. 40/1964, obč. zákoníku, do majetku
statutárního města Havířova
2. výsledek jednání likvidační komise ze dne 25. 6. 2010 a likvidaci
neupotřebitelných nalezených věcí
3. předání paletového vozíku a vlajky EU organizačnímu odboru – pro potřeby MMH
schvaluje
1. předání nalezeného ložního prádla Armádě spásy, IČ: 40 61 34 11, sídlo ústředí:
Praha 5, Petržílkova 2565/23, pro využití v jejích azylových domech v Havířově
2. odprodej dvou mobilních telefonů, tří horských kol, fotoaparátu Praktica a dále věcí
neprodaných v roce 2009 – batohu, svařovací soupravy a kovového autozvedáku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
kupních smluv.
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010
________________________________________________________________________________
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5273/79/10 - „Stavba č. 5065 - Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“ - uzavření Dodatku č.4
ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1158/OIV/09 čl. 2, odst. 2.1., Přílohy této
SOD č.1 o dodatečné stavební práce za cenu 661 258,75 Kč bez DPH
(793 510,50 Kč vč.DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1158/OIV/09 čl.2, odst. 2.1., Přílohy této
SOD č.1 stavebních prací za cenu -684 918,89 Kč bez DPH
(-821 902,67 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 3
3. změny položkového rozpočtu SO 01, SO 02, SO 03, SO 06, SO 08 - Přílohy č.1
ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 související s bodem 1 až 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 na provedení stavby
„Stavba č.5065 - Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“, v rozsahu bodů 1 až 3 toho
usnesení, kterým bude ponížena cena díla celkem v Čl. 4 odst. 4.1.1
o částku 23 660,14 Kč bez DPH, (28 392,17 Kč vč. DPH)
neschvaluje
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1158/OIV/09 o dodatečné stavební práce
za cenu 1 427 575,33 Kč bez DPH (1 713 090,40 Kč vč. DPH)
v rozsahu dle Přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 ze dne 6.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09 ze dne 6.8.2009
Z: vedoucí OIV
T: 08/2010
________________________________________________________________________________
5274/79/10 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010____
Rada města Havířova
schvaluje
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přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
dle Přílohy č.1
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2
Z: vedoucí OIV
T: 07/2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2010 po RU II
a Přesunech II dle Přílohy č.2
________________________________________________________________________________
5275/79/10 - „Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. doplnění Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle bodu 10. Subdodavatelé
(podzhotovitelé) o společnosti uvedené v Příloze č. 1
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10 na provedení stavby
„Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“, v rozsahu
bodů 1. tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10 ze dne 8. 6. 2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10 ze dne 8. 6. 2010
Z: vedoucí OIV
T: 10.8.2010
________________________________________________________________________________
5276/79/10 - „Stavba protipovodňové hráze Areál volného času, Havířov-Město“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/OIV/09____________________
Rada města Havířova
schvaluje
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1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.1176/OIV/09 Čl. IV., odst. 1. a z Přílohy
SoD č.1 stavebního objektu SO 05 za cenu 150.000,- Kč bez DPH,
tj. 180.000,- Kč s DPH
2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/OIV/09 na provedení stavby
„Stavba protipovodňové hráze Areál volného času, Havířov – Město“, kterým bude
cena díla celkem v Čl. VIII. odst. 1. snížena o částku 150.000,- Kč bez DPH,
tj. 180.000,-Kč s DPH
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/OIV/09 ze dne 17.8.2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/OIV/09 ze dne 17.08.2009
Z: vedoucí OIV
T: 26.7.2010
________________________________________________________________________________
5277/79/10 - Stavba č. 8034 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“ – vyhlášení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zakázkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Parkoviště Janáčkova, Místní“, Havířov – Město
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)
2. platební podmínky
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace
3. druh zadávacího řízení:

ne
ne
ano (měsíční fakturace)
ne
ne

zakázkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zakázkového řízení těmto vybraným zájemcům:
1. firma:
STRABAG a.s.
IČ:
608 38 744
2. firma:
EUROVIA CS, a.s.
IČ:
452 74 924
3. firma:
VOKD, a.s.
IČ:
476 75 853
4. firma:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČ:
480 35 599
5. firma:
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
IČ:
451 92 286
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 09/2010
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ukončení: 11/2010
7. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria :

ekonomická výhodnost nabídky
výše nabídkové ceny bez DPH
lhůta výstavby v kalendářních dnech
sankce za den prodlení plnění díla v Kč

8. prokázání zákl. kval. předpokladů:

9. profesní kvalifikační předpoklady:

80%
10%
10%

podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)- čestným prohlášením
podle § 54 zákona -Výpis z OR, ŽL, doklad
osvědčující odbornou způsobilost - Osvědčení o
autorizaci pro obor pozemních staveb pro osobu
pověřenou vedením stavby

10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
- výkaz celkového obratu stavební výroby
v min. výši 15 mil. Kč bez DPH za poslední
3 účetní období
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací;
limit pro splnění kvalifikace - 3 referenční listy
na nejvýznamnější pozemní stavby (min. 2
výstavby parkoviště) v hodnotě plnění ve výši 4
mil. Kč bez DPH za každou stavbu
- certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk PaedDr. Svatopluk Novák
2. Mgr. Rudolf Šimek
Vladislav Fukala
3. IK: Ing. Jiří Šebesta
Ing. Václav Čech
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Bc. Martina Kozlová
Martin Cyž
13. lhůtu a místo pro podání nabídek: 4.8.2010 do 12.00 hod.
podatelna Magistrátu města Havířova
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
Výzvy o zahájení zakázkového řízení.
ukládá
výzvu o zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhotovit
a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení
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Z: vedoucí OIV
T: 23.7.2010
________________________________________________________________________________
5278/79/10 - Poděkování ředitelky Slezské humanity, o.s.________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
děkovný dopis ředitelky Slezské humanity, o.s. dle přílohy
________________________________________________________________________________
5279/79/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených oddělením
kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2010
________________________________________________________________________________
5280/79/10 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu stavby „Instalace kogenerační
jednotky č. 2 v lokalitě bývalého Dolu Dukla“______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k návrhu stavby „Instalace kogenerační jednotky
č.2 v lokalitě bývalého Dolu Dukla“ uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 23.7.2010
________________________________________________________________________________
5281/79/10 - Zpráva ze služební cesty do Omiše v Chorvatsku - 44. Festival Dalmatinských
klap Omiš 2010________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze služební cesty p. Františka Chobota, Ing. Eduarda Heczka a p. Vladislava
Fukaly do Omiše v Chorvatsku ve dnech 2. – 5. července 2010.
________________________________________________________________________________
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5282/79/10 - Zahraniční pracovní cesta do Cervie v Itálii________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka do Cervie (Itálie) ve dnech 23.9 - 26.9. 2010 z důvodu účasti
na vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Entente Florale Europe a prezentaci města
v programu „Cervia hosti Evropu“. Pracovní cesta se uskuteční služebním vozidlem
Magistrátu města Havířova.
________________________________________________________________________________
5283/79/10 - Zahraniční služební cesta do Chorvatska – změna usnesení č. 5150/77/10________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu textu usnesení č. 5150/77/10 ze dne 23.6.2010 v bodu III.
„zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, která se uskuteční ve dnech od 27.08.
do 31.08.2010 pro Ing.Tamaru Šeligovou, ředitelku Domova pro osoby se zdravotním
postižením SANTÉ, příspěvkové organizace“
________________________________________________________________________________
5284/79/10 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnostem HC Havířov
Panthers občanské sdružení a HC Havířov 2010 s.r.o.________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. bezplatné užití znaku města Havířova pro propagační účely (dresy, ledová plocha,
mantinely, webové stránky klubu) společnosti HC Havířov Panthers občanské
sdružení, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ : 68941994
2. bezplatné užití znaku města Havířova pro propagační účely (dresy, ledová plocha,
mantinely, webové stránky klubu) společnosti HC Havířov 2010 s.r.o.,
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ : 28627181
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadatelům
Z: vedoucí oddělení KP
T: 28.7.2010
________________________________________________________________________________
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5285/79/10 - Petice na zajištění ochrany nájemníků před nadměrným hlukem, vycházejícím
z nově vybudovaného hřiště mezi obytnými bloky ulic Moravské, Nákupní a Orlí
v Havířově-Šumbarku - text odpovědi_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi na petici občanů k zajištění ochrany nájemníků před nadměrným
hlukem, vycházejícím z nově vybudovaného hřiště mezi obytnými bloky
ulic Moravské, Nákupní a Orlí v Havířově - Šumbarku, dle přílohy č. 1
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem odpovědi na petici občanů
ukládá
1. předložit odpověď na petici občanů k podpisu primátoru města
Z: vedoucí SSSÚ
T: 28.7.2010
2. projednat s ředitelem Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov podmínky
správy hřiště mezi obytnými bloky ulic Moravská, Nákupní a Orlí v Havířově –
Šumbarku
Z: vedoucí OKS
T: 8/2010
________________________________________________________________________________
5286/79/10 - Stavba č. 1031 „Kino Centrum Havířov“ – zahájení užšího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. oznámení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Kino Centrum Havířov“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ano (měsíční fakturace)
ne
ano (ROP)

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení
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4. výši požadované jistoty:

nepožadovat složení jistoty

5. varianty nabídky:
6. dobu realizace veřejné zakázky:

ne
zahájení: 12/2010
ukončení: 06/2012

7. ostatní podmínky:

doba plnění maximálně 550 kalendářních dnů

8. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:

výše nabídkové ceny bez DPH
záruky za dílo
sankční instrumenty

60%
20%
20%

9. základní kvalifikační předpoklady: podle § 53 (originál nebo ověřená kopie)
10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54, písm. a) Výpis z OR (originál nebo
ověřená kopie)
písm. b) ŽL nebo Živnostenský rejstřík
s předmětem podnikání pro „Provádění staveb“,
„Nákup a prodej“ a „Výkon zeměměřičských
činností“ (vše doložit v ověřených kopiích)
písm. d) Osvědčení o autorizaci v oboru
pozemních staveb (ověřená kopie)
11. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
podle § 55 - výkaz celkového obratu za stavební
práce v posledních 3 letech v min. výši
300 mil. Kč ročně
- pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min.
na 100 mil. Kč (originál nebo ověřená kopie)
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam 3 novostaveb nebo rekonstrukcí budov
s minimálním finančním objemem každé
zakázky (stavby) 80 mil. Kč bez DPH
- certifikát ISO 9001, ISO 14001
13. jiné požadavky zadavatele: OHSAS 18001
14. jmenování členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Kristýna Soukupová (admin. VZ STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., )
4. Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
15. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
JUDr. Bronislav Bujok
3. IK: Martin Taussig
IK: Ing. Václav Čech
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4. Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
5. Ing. Radoslav Basel
6. Jaroslav Vítovec (admin. VZ)
16. zadávací lhůta:

Miroslav Kronenberg
Bc. Miloš Klimeš
Kristýna Soukupová (admin. VZ)
7 měsíců od lhůty podání nabídek

pověřuje
1. společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., IČ: 62508822, realizací
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Kino Centrum Havířov“ v rozsahu § 151
zákona
2. společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o posouzením kvalifikace uchazečů
v rozsahu § 59 zákona
3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o
na realizaci zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 23.7. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 23.7. 2010
________________________________________________________________________________
5287/79/10 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku______________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu primátora města Františka Chobota, náměstka primátora pro
sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka a člena Rady města Havířova Mgr. Rudolfa
Šimka do Turčianských Teplic (Slovensko) ve dnech 20.8. – 22.8.2010
z důvodu účasti na kladení věnců u příležitosti výročí SNP a mezinárodního
folklorního festivalu „Bukovinské stretnutia“.
Pracovní cesta se uskuteční služebním vozidlem Magistrátu města Havířova.
________________________________________________________________________________
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5288/79/10 - Zahraniční pracovní cesta do Paide v Estonsku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu primátora města Františka Chobota a člena Rady města
Havířova Miroslava Kronenberga do Paide (Estonsko) ve dnech 24.9 - 27.9.2010
z důvodu účasti na historickém festivalu.
Pracovní cesta se uskuteční letecky.
________________________________________________________________________________
5289/79/10 - Zpráva o činnosti Komise pro územní rozvoj a dopravu RMH_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro územní rozvoj a dopravu Rady města Havířova
za I. pololetí 2010
________________________________________________________________________________
5290/79/10 - Ocenění členů komisí RMH a výborů ZMH________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úhradu občerstvení, případně upomínkových předmětů, ve výši 350,- Kč/člen
komise RMH (výboru ZMH) při příležitosti ukončení volebního období
ukládá
informovat předsedy komisí (výborů) o přijatém usnesení
Z: vedoucí KP
T: 7/2010
________________________________________________________________________________
5291/79/10 - Informace o postupu prací na definitivním zajištění sesuvu svahu______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o předběžném návrhu technického řešení a finančním nákladu na definitivní
zajištění sesuvu svahu pod ul. Hálkova v Havířově
ukládá
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Usnesení ze 79. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.7.2010

1. předložit návrh na zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na realizaci stavby
č. 10023 „Sesuv svahu v lokalitě Stružník“ za předpokladu trvání havarijního
stavu dle vyjádření soudního znalce
Z: vedoucí OIV
T: 18.8.2010
2. předložit návrh na finanční zajištění realizace stavby č. 10023
Z: vedoucí EO
T: 18.8.2010
________________________________________________________________________________
5292/79/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

……………………………………….

………….…..…….…………………

František C H O B O T
primátor města

Miroslav K R O N E N B E R G
člen Rady města Havířova
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Usnesení ze 79. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.7.2010

USNESENÍ
z 80. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.8.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/84 183/Kl/2010

V Havířově dne 6.8.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

z 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 6.8.2010
5293/80/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5294/80/10 - Schválení programu 80. schůze RMH, konané dne 6.8.2010
5295/80/10 - OŘ/13/OIV/10 – „PD – Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“ - rozhodnutí
o námitkách uchazeče
5296/80/10 - Stavba 10032 „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“ - zahájení jednacího
řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku
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Usnesení z 80. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.8.2010

PŘEHLED USNESENÍ

z 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 6.8.2010
5293/80/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu z 80.schůze Rady města Havířova, konané dne 6.8.2010
Ing. Zdeňka Osmanczyka
________________________________________________________________________________
5294/80/10 - Schválení programu 80. schůze RMH, konané dne 6.8.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 6.8.2010 dle návrhu
________________________________________________________________________________
5295/80/10 - OŘ/13/OIV/10 – „PD – Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“ - rozhodnutí
o námitkách uchazeče__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek společnosti BP projekt, s.r.o., IČ: 25 83 23 95 proti výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č. OŘ/13/OIV/10 „PD – Snižování
spotřeby energie na 4 ZŠ“
nevyhovuje
námitkám společnosti BP projekt, s.r.o., IČ: 25 83 23 95 proti rozhodnutí zadavatele
o výběru nabídky společnosti TECHNICO Opava s.r.o. IČ 25 84 92 04 jako
nejvhodnější na všechny čtyři části veřejné zakázky č. OŘ/13/OIV/10, protože
zadavatel má za to, že ve smyslu § 77 odst. 2 a 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, řádně posoudil zdůvodnění mimořádně
nízkých nabídkových cen
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách uchazeče
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Usnesení z 80. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.8.2010

ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí o námitkách

Z: vedoucí OPS
T: 10.8.2010
________________________________________________________________________________
5296/80/10 - Stavba 10032 „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“ - zahájení jednacího
řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyjádření Ing. Kováře, Ph.D., znalce jmenovaného KS v Ostravě v oboru těžba,
odvětví geologie, specializace inženýrská geologie, o trvání havarijního stavu
v lokalitě vodoteče Stružník na svahu pod rodinným domem č. 1643/42 na ulici
Hálkova v Havířově-Podlesí
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce stavba
č. 10023 „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“ z krajně naléhavého důvodu
název veřejné zakázky: „Sesuv svahu Hálkova-Stružník“
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ano (měsíční fakturace)
ne

3. druh zadávacího řízení:

z krajně naléhavého důvodu jednací řízení bez
uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b)
zák. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

4. odeslání Výzvy k jednání:

firma: Stump – GEOSPOL s.r.o. IČ: 453 15 752

5. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 09/2010
ukončení: 12/2010

6. základní kvalifikační předpoklady: podle § 53 - čestným prohlášením
7. profesní kvalifikační předpoklady: podle § 54 písm. a) Výpis z OR,
písm. b) ŽL,
písm. d) Osvědčení o autorizaci
v oboru dle předmětu
veřejné zakázky
8. zadávací lhůta:

14 dnů
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Usnesení z 80. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.8.2010

9. jmenování členů a náhradníků Jednací komise:
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing Eduard Heczko
3. Ing. Radoslav Basel
4. Ing. Jiří Pacák
5. Ing. Radek Konvičný
6. Bc. Alena Kleinbauerová

náhradník
PaedDr. Svatopluk Novák
Miroslav Kronenberg
Martin Cyž
Vlastimil Bičej
Ing. Jana Návratová
Mgr. Kateřina Kavková

10. způsob zajištění finančního krytí realizace předmětu veřejné zakázky
dle Varianty I v důvodové zprávě – přesunem prostředků mezi paragrafy
a položkami OJ 9
pověřuje
1. podpisem výzvy k jednání a dodatečných informací k zadávacím podmínkám
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
2. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání jednací komise
ukládá
1. vyhotovit výzvu k prvnímu jednání a odeslat zájemci vč. zadávací dokumentace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávacích podmínek
2. zpracovat zadávací podmínky k veřejné zakázce

3. svolat první jednání jednací komise

Z: vedoucí OIV
T: 12.8.2010
Z: vedoucí OPS
T: 8/2010

4. předložit návrh na přesun prostředků mezi položkami a paragrafy OJ 9
Z: vedoucí OIV
T: 9/2010
5. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. pro rok 2010 zvýšení závazného
ukazatele výdajů OJ 9 (OIV) o 13 500 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: 8.9.2010
6. projednat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje poskytnutí dotace
na úhradu nákladů spojených se zabezpečením sesuvu svahu na ulici Hálkova
Z: náměstek pro ekonomiku
a správu majetku
T: 9/2010
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Usnesení z 80. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.8.2010

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
informaci o havarijním stavu v lokalitě Stružník – ul. Hálkova v Havířově-Podlesí
schválit
rozpočtovou úpravu dne Varianty II – navýšení hodnoty závazného ukazatele
výdajů OIV na rok 2010 o částku: 13 500 000Kč včetně 20% DPH
________________________________________________________________________________

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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Usnesení z 80. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.8.2010

USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I. část

Č.jed.

KP/88 257/Kl/2010

V Havířově dne 18.8.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

z 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.8.2010
I.část
5297/81/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5298/81/10 - Schválení ověření zápisu
5299/81/10 - Schválení programu 81. schůze RMH, konané dne 18.8.2010
5300/81/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5301/81/10 - Vyřazení osobních automobilů z vozového parku SSmH
5302/81/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Kaňovice
5303/81/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 10 Územního plánu
obce Šenov
5304/81/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č.1 Územního
plánu Orlové
5305/81/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5306/81/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů
5307/81/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
5308/81/10 - Zpoplatnění umístění části Městského kamerového dohlížecího systému
5309/81/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
5310/81/10 - Petice za zrušení basketbalového hřiště u obytného domu Moravská 1 z důvodu
nadměrného hluku - text odpovědi
5311/81/10 - ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení a plánování včetně
Vzdělávání“ – oprava usnesení
5312/81/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Centrum ICT služeb
na Magistrátu města Havířova“
5313/81/10 - Projekt „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
na služby
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Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

5314/81/10 - Záměr směny pozemků, k.ú. Havířov-město
5315/81/10 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město
5316/81/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice
5317/81/10 - Prodej pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice
5318/81/10 - Směna pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice
5319/81/10 - Směna části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město
5320/81/10 - Výkup pozemků parc.č. 1274/2, 1274/3, 1274/4 , k.ú. Bludovice
5321/81/10 - Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně
5322/81/10 - Změna podmínek bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1812, k. ú. Dolní
Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace
5323/81/10 - Smluvní vztah pro stavbu: „Protipovodňová hráz - Areál volného času,
Havířov-Město“
5324/81/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „ Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“
5325/81/10 - Změna smluvního vztahu pro účely stavby: „1. etapa cyklostezek, stavba 1./02trasa Havířov – Těrlická přehrada“
5326/81/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark
5327/81/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město
5328/81/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby : „ Regenerace panelového sídliště Havířov –
Šumbark, lokalita Za Teslou , 1. etapa – Obytné ulice Emy Destinnové a Heleny
Malířové včetně obratiště autobusů“
5329/81/10 - Žádost o snížení nájemného
5330/81/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 411/2, k.ú. Dolní Suchá
5331/81/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.
5332/81/10 - Změna rozsahu věcného břemene v rámci stavby: „Domov důchodců v Havířově“
5333/81/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě ul. Jedlová 4,
Havířov-Šumbark
5334/81/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na Hlavní tř. 67, Havířov-Město, formou
veřejné soutěže
5335/81/10 - Pronájem nebytových prostor v objektu tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov-Město
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Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

5336/81/10 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město
5337/81/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Hornická 67,
Havířov-Prostřední Suchá
5338/81/10 - Žádost o snížení nájemného - Billiard club Havířov
5339/81/10 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a snížení nájemného
– p. Jindřich Příborský
5340/81/10 - Odúčtování nákladů na neidentifikovatelné stavby
5341/81/10 - Využití majetku po zemřelém - informativní zpráva
5342/81/10 - Prodej bytu č. 3 na ul. S.K.Neumanna 803, Havířov-Město
5343/81/10 - Prodej bytu č.4 na ul. S.K.Neumanna 803, Havířov-Město
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Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

PŘEHLED USNESENÍ

z 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.8.2010
I.část
5297/81/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu z 80.schůze Rady města Havířova, konané
dne 18.8.2010
p. Jarmilu Světlíkovou
________________________________________________________________________________
5298/81/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 79.schůze Rady města Havířova, konané dne 21.7.2010
a z 80.schůze Rady města Havířova, konané dne 6.8.2010
________________________________________________________________________________
5299/81/10 - Schválení programu 81. schůze RMH, konané dne 18.8.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.8.2010 upravený
dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
5300/81/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
3862/58/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova –
městská část Dolní Datyně“ – výpůjčky a výkupy pozemků
3944/59/09 Smluvní vztahy pro účely stavby „Rekonstrukce velkého rondelu
sil. I/11 v Havířově“
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Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

4555/69/10 Přistoupení statutárního města Karviná k „Systému včasné intervence“
Havířova a Orlové
4652/71/10 „Nákup výpočetní techniky“
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
4906/74/10 Realizace propagačního filmu o městě „Havířov – město květů
4913/74/10 ZPŘ/7/OIV/10 – „VÚH – osvětlení ledové plochy“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5021/75/10 ZPŘ/6/ORG/10 - „Nákup výpočetní techniky“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
5076/76/10 Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město
5077/76/10 Pronájem části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark
5180/77/10 Uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v objektu Radnice
5187/77/10 Finanční účast Městské realitní agentury, s.r.o., Havířov-Město na
pojištění majetku
5198/78/10 Pronájem objektu na ul. Moravská 497/29, Havířov-Šumbark
5200/78/10 Návrh Dohody o partnerství na projektu „Ekologizace veřejné dopravy
– výstavba plnících stanic CNG ve vybraných městech
Moravskoslezského kraje“
5206/79/10 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 odboru školství a kultury
5207/79/10 VZ/12/OŠK/10 - Rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9
na Centrum volnočasových aktivit – zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
5208/79/10 Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
5209/79/10 Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem,
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
5210/79/10 Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
5211/79/10 Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Karviná
5212/79/10 Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté
Úřadem práce
5213/79/10 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010 – změna
termínu
5216/79/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově-Město
5217/79/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici Mozartova 1063/7 v Havířově-Město
5218/79/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1044/61 v Havířově-Město
5225/79/10 Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov (MHD) – Interpelace Ing. J.Špiříka, člena
Zastupitelstva města Havířova
5274/79/10 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na
rok 2010
5280/79/10 Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu stavby „Instalace
kogenerační jednotky č. 2 v lokalitě bývalého Dolu Dukla“
5284/79/10 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnostem
HC Havířov Panthers občanské sdružení a HC Havířov 2010 s.r.o.
5290/79/10 Ocenění členů komisí RMH a výborů ZMH
5291/79/10 Informace o postupu prací na definitivním zajištění sesuvu svahu
________________________________________________________________________________
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5301/81/10 - Vyřazení osobních automobilů z vozového parku SSmH______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodej osobních vozidel Renault Kangoo KIP 75-16 a Renault Megane Scenic
KIR 28-13 prostřednictvím prodejny ojetých vozů
a následné vyřazení z vozového parku SSmH,
2. ekologickou likvidaci vozidla KIP 75-16 a to v případě, že prodejna ojetých vozů
do 2 měsíců sdělí, že vozidlo je neprodejné
________________________________________________________________________________
5302/81/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Kaňovice____
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Kaňovice
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Kaňovice
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Kaňovice, tj. Magistrátu
města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu
________________________________________________________________________________
5303/81/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 10 Územního plánu
obce Šenov____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 10 Územního plánu
obce Šenov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 10 Územního plánu obce Šenov
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
7
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statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu obce Šenov,
tj. Magistrátu města Ostravy, odboru útvar hlavního architekta
________________________________________________________________________________
5304/81/10 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č.1 Územního
plánu Orlové__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č.1 Územního plánu
Orlové
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č.1 Územního plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Orlové, tj. Městskému
úřadu Orlová, odboru výstavby
________________________________________________________________________________
5305/81/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství_______________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
________________________________________________________________________________
5306/81/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle Přílohy č.1
________________________________________________________________________________
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5307/81/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle přílohy č. 1
vzít na vědomí rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu,
které v roce 2009 činily 539,- Kč/ poplatník.
________________________________________________________________________________
5308/81/10 - Zpoplatnění umístění části Městského kamerového dohlížecího systému________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s SBD Havířov, IČ : 00415227
o umístění kamerového systému na obytném domě na ul. Fibichova 226/19
ve vlastnictví SBD Havířov za podmínek :
- roční nájemné je stanoveno ve výši 8 544,-Kč + platná sazba DPH
- roční nájemné se každoročně zvyšuje o míru inflace stanovenou Českým statistickým
úřadem za uplynulý rok
- splátka je uhrazena ve lhůtě, je-li připsána na účet pronajímatele poslední den
splatnosti. Splatnost je stanovena 4. měsíce od vydání faktury. Nájemci je ponechána
možnost zaplatit nájemné přede dnem splatnosti.
- smluvní pokuta pro případ prodlení je 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
pověřuje
primátora statutárního města Havířov podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o umístění
kamerového systému č. E/1347/MP/01
Z: ředitel MP Havířov
T: 31.8.2010
________________________________________________________________________________
5309/81/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
9

Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

schválit čerpání Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 10 252,- Kč k uhrazení
nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému na střeše domu
č.p. 19/226 na ul. Fibichova v Havířově-Městě v majetku SBD Havířov.
uložit vedoucímu ekonomického 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 III. na rok 2010.
________________________________________________________________________________
5310/81/10 - Petice za zrušení basketbalového hřiště u obytného domu Moravská 1 z důvodu
nadměrného hluku - text odpovědi________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi na petici za zrušení basketbalového hřiště u obytného domu Moravská 1
z důvodu nadměrného hluku, dle přílohy č. 1
pověřuje
primátora města Havířova Františka Chobota podpisem odpovědi na petici občanů
ukládá
předložit odpověď na petici občanů k podpisu primátoru města
Z: vedoucí SSSÚ
T: 25.8.2010
________________________________________________________________________________
5311/81/10 - ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení a plánování včetně
Vzdělávání“ – oprava usnesení___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
opravu usnesení č. 5228/79/10 ze dne 21.7.2010 o schválení podmínek zahájení
zadávacího řízení na zjednodušené podlimitní řízení na služby
„Systematizace strategického řízení a plánování včetně vzdělávání“ v bodu 11 takto:
11. technické kvalifikační předpoklady:
- podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona - seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech (8/2007 - 7/2010), včetně min. 3 osvědčení
objednatelů o poskytnutí služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky
v hodnotě plnění ve výši min. 500.000,-Kč bez DPH/1 služba
- podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona – seznam členů realizačního týmu s uvedením
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1 vedoucího týmu a min. 6 dalších členů s VŠ vzděláním a 3letou praxí
s poskytováním služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, včetně
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu
- podle § 56 odst. 4 zákona – certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9000
a certifikát systému projektového řízení ČSN ISO 10006
________________________________________________________________________________
5312/81/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Centrum ICT služeb
na Magistrátu města Havířova“__________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 4963/75/10 ze dne 19.5.2010
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum ICT služeb na Magistrátu města
Havířova“ v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu
2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 09 Integrovaného
operačního programu na projekt
„Centrum ICT služeb na Magistrátu města Havířova“
pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o dotaci
na projekt „Centrum ICT služeb na Magistrátu města Havířova“
p. Františka Chobota, primátora města
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Integrovaného
operačního programu
Z: vedoucí VVSR
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5313/81/10 - Projekt „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
na služby_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vytvoření
Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“
2. poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:

ne
ano (3 celky)
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následné zakázky (opce)
čerpání dotace:
3. druh zadávacího řízení:

ne
ano (OP LZZ)
zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
1. firma: DYNATECH s.r.o.
IČ: 25501003
2. firma: ATTEST, s.r.o.
IČ: 25468243
3. firma: HOPE – E. S., v.o.s.
IČ: 25342282
4. firma: Panatec s.r.o.
IČ: 28783441
5. firma: Scott & Hagget Czech, s.r.o.
IČ: 25133977
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení:
ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky:

11/2010
06/2013

- nabídková cena v Kč bez DPH
- způsob plnění veřejné zakázky

60 %
40 %

8. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 zákona: a) výpis z OR
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání vztahující se
k předmětu veřejné zakázky
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - údaj o celkovém obratu za poskytnutí
obdobných služeb v min. výši 7.000.000,- Kč bez DPH ročně za poslední 3 účetní
období (2007, 2008, 2009) – čestným prohlášením
11. technické kvalifikační předpoklady:
- podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona - seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech (8/2007 - 7/2010), včetně osvědčení
objednatelů, a to min. 1 osvědčení na realizaci organizačního nebo procesního
auditu v min. hodnotě 300.000,- Kč bez DPH; 1 osvědčení na zpracování analýz
projektového řízení v min. hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH; 1 osvědčení na
implementaci projektového řízení v min. hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH; 1
osvědčení na implementaci ICT systému v min. hodnotě 300.000,- Kč bez DPH a
1 osvědčení ve vzdělávání v oblasti projektového řízení v min. hodnotě 100.000,Kč bez DPH
- podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona – seznam členů realizačního týmu
s uvedením 1 vedoucího týmu a min. 6 dalších členů s VŠ vzděláním a 3letou
praxí s poskytováním služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního
týmu
- podle § 56 odst. 4 zákona – certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9000
a certifikát systému projektového řízení ČSN ISO 10006
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12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Vladan Almáš
3. PaedDr. Svatopluk Novák
Miroslav Kronenberg
4. Ing. Petra Kvapulinská
Mgr. Bc. Eva Havlů
5. Bc. Dagmar Mertová
Zdenek Vávra
6. Žaneta Urbaňská
Bc. Martin Stanovský
7. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OVVSR
T: září 2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: září 2010
________________________________________________________________________________
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5314/81/10 - Záměr směny pozemků, k.ú. Havířov-město________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směny části pozemku parc.č. 3933/1 o výměře cca 30 m2 a pozemku
parc.č. 3941/3 o výměře 33 m2, k.ú. Havířov-město v majetku statutárního města
Havířov za pozemek parc.č. 3933/2 o výměře 51 m2, k.ú. Havířov-město
v majetku společnosti VPV TRADING OSTRAVA , a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5,
IČ: 258 455 43
směna bude provedena bez doplatku rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků
s tím, že společnost VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5,
IČ: 258 455 43 zřídí ve prospěch města věcné břemeno k již uloženému kabelu
veřejného osvětlení bezplatně
________________________________________________________________________________
5315/81/10 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 679 m2 k.ú. Havířov-město, v majetku města, pro účely výstavby
přístupové komunikace k nemovitostem,
kupujícímu Mariánu Woźnicovi, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5316/81/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1 500 m2, kat. území Bludovice
panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem …………………………..
za účelem vybudování rodinného domu za tržní cenu ve výši celkem cca 471 200,- Kč
(tj. 313,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
5317/81/10 - Prodej pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1629/39, zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Bludovice,
14
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manželům Vojtěchu Jeřábkovi a Josefě Jeřábkové, bytem …………………………..
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 65.690,-Kč + cena za jeho zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, tj. celkem 67.390,-Kč
________________________________________________________________________________
5318/81/10 - Směna pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice, o výměře 12 m2, v majetku statutárního
města Havířov, za část pozemku parc.č. 7, o výměře 12 m2, nově dle GP označeného
jako pozemek parc.č. 7/2, k.ú. Bludovice, v majetku pana Ing. Karla Červeného,
bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5319/81/10 - Směna části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov – město, o výměře 88 m2,
v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 4272/2,
k.ú. Havířov-město, o výměře 88 m2,
v majetku pana Karla Staśe, bytem …………………………..
s doplacením částky ve výši 13.170,-Kč, stanovené znaleckým posudkem,
statutárnímu městu Havířov
________________________________________________________________________________
5320/81/10 - Výkup pozemků parc.č. 1274/2, 1274/3, 1274/4 , k.ú. Bludovice________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro zajištění přístupu a příjezdu ke vchodu Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,
Selská č.p. 429, 736 01 Havířov – Bludovice výkupy pozemků:
1. parc.č. 1274/2, o výměře 222 m2, k.ú. Bludovice, ve spoluvlastnictví:
Ing. Vladislava Bałona, bytem …………………………..
a Darii Bałonové, bytem …………………………..
kupní cena : dle požadavku vlastníků 300,- Kč/m2, tj. 66.600,- Kč
s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene pro zajištění přístupu a příjezdu
k pozemku parc.č. 1279/2, k.ú. Bludovice na pozemcích parc.č. 1274/1, 1274/2,
1274/3, 1274/4, k.ú. Bludovice
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2. parc.č. 1274/3, o výměře 855 m2, k.ú. Bludovice, ve spoluvlastnictví :
Marie Jedličkové, bytem …………………………..
a Mgr. Lidie Kosiec, bytem …………………………..
kupní cena: dle požadavku vlastníků 300,- Kč/m2, tj. 256.500,- Kč
3. parc.č. 1274/4, o výměře 169 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví :
Polský svaz kulturně osvětový v České republice, místní skupina v Havířově –
Bludovicích, U Zborůvky č.p. 438, Havířov – Bludovice,
kupní cena : dle požadavku vlastníka 150,- Kč/m2, tj. 25.350,- Kč
________________________________________________________________________________
5321/81/10 - Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
výpůjčku části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 191 m2,
ve vlastnictví Pavla Koštiala, bytem …………………………..
na dobu od zahájení stavebních prací do doby realizace výkupu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o výpůjčce
Z : vedoucí OSM
T : ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
výkup části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 191 m2, ve
vlastnictví Pavla Koštiala, bytem …………………………..
za cenu dle požadavku vlastníka 350,-Kč/m2, celkem cca 66.850,-Kč
________________________________________________________________________________
5322/81/10 - Změna podmínek bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1812, k. ú. Dolní
Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“
změnu omezujících podmínek k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1812,
k.ú. Dolní Suchá, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111,
do majetku statutárního města Havířova, schválených usnesením ZMH č. 883/17/ZM/09,
ze dne 22. 6. 2009, v novém znění takto:
Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku II. této smlouvy řádně
pečovat, užívat ji pouze k účelu uvedenému v čl. II. odst. 2 této smlouvy v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména nevyužívat ji ke komerčním účelům či
jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně
prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě a ani nevloží do
obchodní společnosti, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
4. Nabyvatel se zavazuje k tomu, že pokud dojde k porušení podmínek uvedených
v odst. 1 tohoto článku, tuto skutečnost převodci ve stanovené lhůtě písemně
oznámí. Nabyvatel vyrozumění provede ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich porušení.
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši
5.000,-- Kč. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude
k zaplacení převodcem písemně vyzván.
6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
7. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené
v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit,
které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě
zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu
ve výši 5.000,-- Kč za příslušný rok. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů
poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
________________________________________________________________________________
5323/81/10 - Smluvní vztah pro stavbu: „Protipovodňová hráz - Areál volného času,
Havířov-Město“________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby:
„Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“
nájem částí pozemků k.ú. Havířov – město, parc.č. 4019/2, o výměře 29 m2
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a parc.č. 4040/2, o výměře 447 m2,
pronajímatel: ČR –Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106,
právo hospodaření pro Lesní správu Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov,
IČ : 421 96 451
doba nájmu: od data pravomocného rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků z LPF, do
doby vypořádání pozemků kupní smlouvou, s tím, že období od 31.7. 2010 do doby
uzavření nájemní smlouvy bude fakturováno jako faktické užívání pozemků
nájemné: dle vnitřních předpisů pronajímatele 30,-Kč/m2/rok tj. při výměře 476 m2
pronajatých pozemků celkem 14.280,- Kč/rok + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci realizace stavby:
„Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov – Město“
výkup částí pozemků k.ú. Havířov-město, parc.č. 4019/2, o výměře 29 m2
a parc.č. 4040/2, o výměře 447 m2, v rozsahu dle geometrického zaměření
dokončené stavby,
prodávající: ČR –Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106,
s právem hospodaření pro Lesní správu Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov,
IČ : 421 96 451
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného na náklady města.
________________________________________________________________________________
5324/81/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“____
Rada města Havířova
schvaluje
ve prospěch města Havířova pro realizaci stavby:
„Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“
uzavření smluv o výpůjčce, smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
a smluv o zřízení věcného břemene na části pozemků :
1. parc.č. 3000/5, 3000/9, k.ú. Bludovice, o výměře cca 715 m2
vlastník : Libor Ševčík, bytem …………………………..
2. parc.č. 3000/2, 3000/3, k.ú.. Bludovice, o výměře cca 87 m2
vlastník : Marie Ševčíková, bytem …………………………..
doba výpůjčky : od zahájení stavebních prací do uvedení stavby do trvalého užívání
věcné břemeno : 100,- Kč/m2 včetně nezbytného ochranného pásma
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
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smluv o výpůjčce, smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
5325/81/10 - Změna smluvního vztahu pro účely stavby: „1. etapa cyklostezek, stavba 1./02trasa Havířov – Těrlická přehrada“______________________________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení RMH č. 3495/51/09, ze dne 20. 5. 2009, v bodě a), b), kterými byl
schválen pro účely realizace stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1./02- trasa Havířov –Těrlická přehrada“
a) nájem části pozemku parc. č. 2/1 a parc. č. 2/2 k.ú. Bludovice, v celkovém
rozsahu 1366 m2, na dobu od zahájení stavebních prací, do uvedení stavby do
trvalého užívání
b) nájem částí pozemků trvale zastavěných stavbou cyklostezky, parc. č. 2/1
a parc. č. 2/2 k.ú. Bludovice, v celkovém rozsahu cca 95 m2, na dobu neurčitou,
od uvedení stavby do trvalého užívání
pronajímatel: IMMOTEL a.s., Nad Santoškou 1420, Praha 5- Smíchov,
IČ:281 87 083
nájemné: dle platného cenového výměru MF-ČR, v době uzavření smluv
schvaluje
pro účely realizace stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1./02- trasa Havířov – Těrlická přehrada“
a) nájem části pozemku parc. č. 2/1 a pozemku parc. č. 2/2 k.ú. Bludovice,
v celkovém rozsahu 452 m2, na dobu od zahájení stavebních prací, do uvedení
stavby do trvalého užívání
nájemné: dle platného cenového výměru MF - ČR, 25,- Kč/m2/rok
b) zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2/2 a na části pozemku parc. č. 2/1
k.ú. Bludovice v rozsahu cca 452 m2, dle zaměření, pro oprávněného, statutární
město Havířov, vlastníka umístěné cyklostezky, chodníku, podzemního vedení
veřejného osvětlení a zařízení světelné signalizace
hodnota věcného břemene: pětinásobek ročního nájmu, tj. 125,-Kč/m2, dle zaměření
pronajímatel a povinný: IMMOTEL a.s., Nad Santoškou 1420, Praha 5- Smíchov,
IČ:281 87 083
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o nájmu a smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
19

Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

5326/81/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 326/1 , k.ú. Šumbark o výměře 20 m2
Martinu Svobodovi, bytem ………………………….. , IČ: 67711936
za účelem postavení prodejního stánku typu Kortex s rychlým občerstvením, mimo
prodeje rozlévaných alkoholických nápojů a přístupu za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.10.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle platné metodické pomůcky:
18 m2 stánek x 800,- Kč = 14 400,- Kč/rok
2 m2 přístup x 25,- Kč =
50,- Kč/rok, c e l k e m 14 450,- Kč/rok bez DPH
s tím, že nájemné bude hrazeno ve dvou splátkách , a to pololetně
________________________________________________________________________________
5327/81/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město, o výměře 160 m2,
panu Kamilu Révayovi, bytem ………………………….., za účelem zahrady,
za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.10. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 224,-Kč/rok
________________________________________________________________________________
5328/81/10 - Smluvní vztahy pro účely stavby : „ Regenerace panelového sídliště Havířov –
Šumbark, lokalita Za Teslou , 1. etapa – Obytné ulice Emy Destinnové a Heleny
Malířové včetně obratiště autobusů“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace investiční stavby
„Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 1. etapa –
Obytné ulice Emy Destinnové a Heleny Malířové včetně obratiště autobusů“
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 944/117,
944/61, 944/125, 944/126, 944/127, 944/128, k.ú. Šumbark
pro přeložku plynovodu, v rozsahu cca 100 m2
pro oprávněného: SMP Net, s.r.o., sídlo : Plynární 420/3, Ostrava-Moravská Ostrava,
702 72, IČ : 277 68 961
věcné břemeno: jednorázová úhrada ve výši 500,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
5329/81/10 - Žádost o snížení nájemného______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného u pozemků parc.č. 944/543 a 944/544, k.ú. Šumbark
vlastníkovi stavby prodejního stánku s občerstvením a předzahrádky
paní Pavle Havlasové, bytem ………………………….. o 2 880,- Kč
pro rok 2010 t.j. po dobu zateplování obytného domu, u kterého je prodejní stánek
umístěn, tj. za období do 1.7.2010 do 31.10.2010 z důvodu odstavení a přerušení
prodeje v souvislosti se zateplováním obytného domu na ul. H. Malířové 2,
Havířov-Šumbark, u kterého se stánek nachází
________________________________________________________________________________
5330/81/10 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 411/2, k.ú. Dolní Suchá___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 411/2,
k.ú. Dolní Suchá, za účelem umístění kanalizační přípojky k rodinnému domu
č.p. 322, k.ú. Dolní Suchá,
ve prospěch Nataši Kyzlinkové, bytem …………………………..
Ivana Skuliny, bytem …………………………..
Josefa Skuliny, bytem …………………………..
za jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč + DPH, tj. 500,- Kč + 100,- Kč =
tj. celkem 600,- Kč
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
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5331/81/10 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.__________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Havířov – město
a to parc.č. :
2, 9 ( dle GP č. 1715 – 707/2010 - a )
99, 109 ( dle GP č. 1715 – 707/ 2010 – b)
1423, 1427, 1468 ( dle GP č. 1715 – 707/2010 – c)
za účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby :
„ Metropolitní optická síť, přípojky Vančurova, Na Nábřeží, Eduarda Urxe“
ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava,
28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ : 258 16 179,
za jednorázovou úhradu při výměře 733 m2 , ve výši 8.000 ,- Kč
+ DPH, tj. 8.000, - Kč + 1.600,- Kč = 9.600,- celkem
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
5332/81/10 - Změna rozsahu věcného břemene v rámci stavby: „Domov důchodců v Havířově“
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 4529/80/05 ze dne 2. 11. 2005, a usnesení č. 627/10/07 ze dne
16.5.2007, kterým bylo schváleno v rámci stavby „Domov Důchodců v Havířově“
zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 2027, k.ú. Havířov – město,
k umístěné přípojce VN 6kV a trafostanici, pro oprávněného, Severomoravskou
energetiku a.s.
hodnota břemene: bezúplatně, investorem stavby je město Havířov
schvaluje
v rámci stavby: „Domov Důchodců v Havířově“
zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, parc. č. 1965/1, parc. č.
2020/1, patrc. č. 2027/1 a parc. č. 2027/3 v majetku města, dle zaměření, ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 87/418, IČ: 272 32 425
jež je vlastníkem umístěné trafostanice a podzemního vedení VN 6kV
hodnota břemene: bezúplatně, pro daňové účely je ohodnoceno částkou 500,-Kč
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2010
________________________________________________________________________________
5333/81/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě ul. Jedlová 4,
Havířov-Šumbark_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,40 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, p. Dušanu Čierňavovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
5334/81/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na Hlavní tř. 67, Havířov-Město, formou
veřejné soutěže________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 135,10 m2
v přízemí a 15 m2 v suterénu obytného domu na Hlavní třídě 67, Havířov-Město,
formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Minimální nájemné je stanoveno na částku 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH.
V nabídce uveďte svůj návrh výše nájemného (Kč/m2/rok).
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. V nabídce uveďte
souhlas s dobou pronájmu.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. V nabídce uveďte souhlas s uvedenou
platbou, případně navrhněte jinou platbu (např. čtvrtletně, pololetně, ročně).
4. Nebytové prostory byly využívány jako elektro prodejna Prostory nebudou
pronajaty jako restaurace, pivnice nebo herna s hracími automaty
a videoterminály. V nabídce uveďte účel využití nebytových prostor.
5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na
finanční vyrovnání po ukončení nájmu. V nabídce uveďte souhlas s touto
podmínkou.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 23. 8. 2010
________________________________________________________________________________
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5335/81/10 - Pronájem nebytových prostor v objektu tělocvičny ul. Palackého 2,
Havířov-Město________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - tělocvičny, šaten, sprch a sociálního zázemí o celkové
výměře 347,85 m2 a kanceláře o výměře 14,28 m2
v objektu tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov-Město,
občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ: 68321139, pro oddíl Maniak aerobiku
a oddíl společenského tance Flodur, za podmínek:
- nájemné 50,- Kč/m2/rok bez DPH (ročně 18.106,50 Kč)
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- hrazení nájemného záloh za služby čtvrtletně
________________________________________________________________________________
5336/81/10 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město___
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 209 o výměře 19,81 m2 ve 2. nadzemním
podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
spol. PODA a. s., IČ: 25816179, ke zřízení klientského centra, za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok + DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- měsíční úhrada záloh za služby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2010
________________________________________________________________________________
5337/81/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Hornická 67,
Havířov-Prostřední Suchá_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 9,80 m2 v suterénu obytného domu
ul. Hornická 67, Havířov-Prostřední Suchá,
p. Sylvii Mezeiové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
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5338/81/10 - Žádost o snížení nájemného - Billiard club Havířov__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 311,65 m2
v objektu na ul. Jaroslava Seiferta 8, Havířov-Město,
nájemci - občanskému sdružení Billiard club Havířov, IČ: 64630234,
ze sazby nájemného ve výši 200,- Kč/m2/rok bez DPH
na sazbu nájemného ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 9. 2010
________________________________________________________________________________
5339/81/10 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a snížení nájemného
– p. Jindřich Příborský_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu účelu užívání nebytových prostor o výměře 21,93 m2 v přízemí obytného
domu Dlouhá tř. 25, Havířov – Město, nájemci p. Jindřichu Příborskému,
IČ: 40350835, ze sázkové kanceláře na bistro – rychlé občerstvení
2. snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 21,93 m2 v přízemí obytného
domu Dlouhá tř. 25, Havířov – Město, nájemci p. Jindřichu Příborskému,
IČ: 40350835, z původní výše nájemného 2.801,- Kč/m2/rok bez DPH na nájemné
ve výši 1.826,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1. 9. 2010
________________________________________________________________________________
5340/81/10 - Odúčtování nákladů na neidentifikovatelné stavby__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. odúčtování nákladů na neidentifikovatelné stavby (akce),
tzv. předstihové investice - elektrorozvody z let 1980 až 1985:
- akce 2010 - Bludovický kopec – 2. stavba v účetní hodnotě 68 958,- Kč
- akce 2031 - ELV Havířov-Šumbark v účetní hodnotě 9 829,80 Kč
- akce 2033 - Rekonstrukce NN Na Pavlasůvce v účetní hodnotě ve výši 64 417,- Kč
- akce 2035 - ELV ul. Těrlická v účetní hodnotě ve výši 56 638,23 Kč
- akce 2045 - ELV ul. Horní v účetní hodnotě ve výši 80 056,60 Kč
2. odúčtování nákladů na neidentifikovatelné tzv. stavby KBV, získané od státu
na základě zákona č. 10/1993 Sb. k 1. 1. 1993:
- stavba 4700 – Vsuvky v celkové účetní hodnotě 39 472,- Kč
- stavba 4400 – Zadky I v celkové účetní hodnotě 8 393,- Kč
- stavba 4603 – Zadky III v celkové účetní hodnotě 202 375,- Kč
- stavba 4613 – Zadky III v celkové účetní hodnotě 243 391,36 Kč
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3. odúčtování nákladů neužívaného spojovacího kabelu mezi budovou Rychlé
záchranné služby, Městské policie Havířov a Hasičským záchranným sborem
MS kraje, pořízeného v r. 1994 za 196 578,- Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
odúčtování neidentifikovatelných nákladů na tzv. stavby KBV, získané od státu
na základě zákona č. 10/1993 k 1. 1. 1993:
- stavba 4800 - Urban III, 2. stavba, v celkové účetní hodnotě 2 863 250,45 Kč,
která zahrnuje:
- zaměření stavby lokality Urban III v účetní hodnotě 157 701,45 Kč
- technická vybavenost 1. stavba, v účetní hodnotě 487 706,- Kč
- náklady na náhradní rekultivaci, v účetní hodnotě 42 953,- Kč
- technická vybavenost lokality Urban III, 2. stavba, v účetní hodnotě 2 174 890,- Kč
- stavba 4100 - Šumbark II/1. Stavba, neidentifikovatelné inženýrské sítě v celkové
hodnotě 1 263 708,- Kč, která zahrnuje:
- 1015 přípojka NN bl. 505 v účetní hodnotě 7 073,- Kč
- 1047 splašková a dešťová kanalizace bl. 501A v účetní hodnotě 40 662,- Kč
- 1118 splašková a dešťová kanalizace bl. 502B v účetní hodnotě 70 457,- Kč
- 1120 splašková a dešťová kanalizace bl. 501B v účetní hodnotě 79 172,- Kč
- 1072 přípojka splaškové kanalizace pro bl. 508 v účetní hodnotě 52 250,- Kč
- 1074 přípojka splaškové kanalizace pro bl. 509 v účetní hodnotě 30 691,- Kč
- 1090 přípojka NN a splaškové kanalizace pro bl. 506 v účetní hodnotě 146 078,- Kč
- 1092 přípojka NN a splaškové kanalizace pro bl. 507 v účetní hodnotě 174 915,- Kč
- 1099 přípojka NN k bl. 512 v účetní hodnotě 10 118,- Kč
- 1113 provizorní přípojka telefonu v účetní hodnotě 12 473,- Kč
- 1112 provizorní přípojka NN v účetní hodnotě 32 510,- Kč
- 1114 provizorní přípojka vody ke stavbě v účetní hodnotě 607 309,- Kč
________________________________________________________________________________
5341/81/10 - Využití majetku po zemřelém - informativní zpráva_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. nabytí věcí nepatrné hodnoty po zemřelém p. Peteru Stadtruckerovi,
posledně bytem ………………………….., na základě usnesení Okresního soudu
Karviná č. j. 37D 976/2009 ze dne 4. března 2010.
2. skutečnost, že takto získaný majetek byl řádně zaevidován (knihy jako soubor)
a bylo/bude s ním naloženo takto:
- neupotřebitelné věci byly dne 20. 7. 2010 odvezeny na sběrný dvůr TSH a. s.
- 251 knih bylo dne 13. 7. 2010 předáno příspěvkové organizaci Městské knihovně
Havířov (dle jejího vlastního výběru)
- zbývající knihy si pro klienty jednotlivých klubů seniorů převezme odbor
sociálních věcí
- 39,- Kč v hotovosti bylo poukázáno na příjmový účet města
- použitelné ložní prádlo, ručníky, utěrky a žehlička budou využity v domácnostech
nesvéprávných občanů, jejichž opatrovníkem je statutární město Havířov
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- ostatní použitelné věci (dalekohled, tři pozlacené porcelánové hrníčky
s podšálkem, přístroj na měření tlaku a prsten) budou nabídnuty k odprodeji
prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí,
________________________________________________________________________________
342/81/10 - Prodej bytu č. 3 na ul. S.K.Neumanna 803, Havířov-Město__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.3 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803, včetně podílu
ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720
– zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
panu Radkovi Némethovi za kupní cenu 286.438,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5343/81/10 - Prodej bytu č.4 na ul. S.K.Neumanna 803, Havířov-Město__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.4 o velikosti 1+3 na ul. S.K.Neumanna 803, včetně podílu
ve výši 753/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720
– zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
paní Drahomíře Žídkové za kupní cenu 335.095,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

z 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.8.2010
II.část
5344/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
5345/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku
5346/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8 o vel. 1+1
na ulici 1.máje 959/2 v Havířově – Městě
5347/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+2
na ulici Bieblova 612/5 v Havířově – Městě
5348/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově – Městě
5349/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10 o vel. 1+2
na ulici Moravská 389/1 v Havířově-Šumbarku
5350/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1100/10 v Havířově – Šumbarku
5351/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1106/9 v Havířově-Šumbarku
5352/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
5353/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
5354/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Lidická 1176/52a v Havířově – Šumbarku
5355/81/10 - Pronájem bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+3 v domě na ul. Moskevská 1104/1e
v Havířově-Městě
5356/81/10 - Pronájem bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+2 v domě na ul. J.Jabůrkové 978/1
v Havířově-Městě
5357/81/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5358/81/10 - Pořadník na obecní byty jednopokojové,dvoupokojové, dvoupokojové bez ÚT,
třípokojové, čtyřpokojové a pětipokojové
5359/81/10 - VZ „Sanace a regenerace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
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5360/81/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
5361/81/10 - MŠ Lípová – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
5362/81/10 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole
5363/81/10 - Kronika města Havířova za rok 2009
5364/81/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
5365/81/10 - Zahájení školního roku 2010/2011 v základních školách na území města Havířova
5366/81/10 - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,J. Seiferta 1530/14,
Havířov-Město, IČ.75 13 92 43 –porušení rozpočtové kázně
5367/81/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt
5368/81/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu
roku 2010 odboru sociálních věcí
5369/81/10 - Přidělení jiného konkrétního bytu č. 246 velikosti 2+0
manželům Vilému a Miladě Cichým v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město
5370/81/10 - Vyřazení žádostí p. Freyové, p. Turkové a p. Mohyly z evidence žádostí
na byty v DPS
5371/81/10 - Stavba č. 8041 „IPRM pro ROP Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
5372/81/10 - „ZŠ Kapt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí krovu,
uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 614/OIV/10
5373/81/10 - Přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2010
5374/81/10 - Stavba 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa - Obytné ulice
E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“ – uzavření Dodatku
č. 1 k SOD č. 632/OIV/10
5375/81/10 - Stavba č. 8034 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
– výběr nejvhodnější nabídky
5376/81/10 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
5377/81/10 - „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ – zahájení otevřeného řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
5378/81/10 - „Náměstí T.G.Masaryka“ - zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího
řízení na služby
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5379/81/10 - Regenerace vnitrobloku Na Nábřeží mezi ulicemi Svornosti a Třineckého
5380/81/10 - Záměr vyhlášení pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení
ve Společenském domě Havířov, formou veřejné soutěže
5381/81/10 - Odpis nevymahatelné pohledávky za společností TONIKUM, s.r.o.
5382/81/10 - Schválení realizace investiční akce MKS Havířov – instalace klimatizačních
jednotek v objektu KD P. Bezruče, prostor propagace a sekretariátu
5383/81/10 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH
5384/81/10 - Schválení služební cesty do Rakouska ve dnech 19. – 20. 8. 2010
5385/81/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – primátor města Karviné
5386/81/10 - JŘBU/18/OIV/10 - „Sesuv svahu Hálkova-Stružník“ – rozhodnutí o přidělení
veřejné zakázky
5387/81/10 - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova pro Integrovaný operační
program - Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných domů
na ul. H.Malířové, Jarošové a E.Destinnové - Oznámení o změnách v projektu č.1
5388/81/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – dopis paní Ivety Kvintové
z občanského sdružení SOS - zvířata v nouzi
5389/81/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.8.2010
II.část
5344/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 56 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5345/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5346/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8 o vel. 1+1
na ulici 1.máje 959/2 v Havířově-Městě____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8 o vel. 1+1
na ulici 1.Máje 959/2 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5347/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+2
na ulici Bieblova 612/5 v Havířově-Městě__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11 o vel. 1+2
na ulici Bieblova 612/5 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5348/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově-Městě________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5349/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10 o vel. 1+2
na ulici Moravská 389/1 v Havířově-Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10 o vel. 1+2
na ulici Moravská 389/1 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5350/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1100/10 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1100/10 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5351/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1106/9 v Havířově-Šumbarku________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1106/9 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5352/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5353/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5354/81/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Lidická 1176/52a v Havířově – Šumbarku___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Lidická 1176/52a v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 23.8.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5355/81/10 - Pronájem bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+3 v domě na ul. Moskevská 1104/1e
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 9 o velikosti 1 + 3 v domě
na ul.Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě,
p. Martinovi Ďurkovi, bytem …………………………..,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. předplacení nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní
smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5356/81/10 - Pronájem bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+2 v domě na ul. J.Jabůrkové 978/1
v Havířově-Městě______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 9 o velikosti 1 + 2 v domě na ul. Jožky
Jabůrkové 978/1 v Havířově-Městě,
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p. Petru Bednářovi, bytem ………………………….., a to za předpokladu
dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“, tj. předplacení
nájemného na 6 měsíců ve výši dle nabídky před podpisem nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalším uchazečem dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
5357/81/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.7.2010 do 15.8.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.7.2010
do 15.8.2010 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
5358/81/10 - Pořadník na obecní byty jednopokojové,dvoupokojové, dvoupokojové bez ÚT,
třípokojové, čtyřpokojové a pětipokojové__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí žadatelů o přidělení obecního bytu jednopokojového, dvoupokojového,
dvoupokojového bez ÚT, třípokojového, čtyřpokojového, pětipokojového, sestavené
losem za účasti notáře dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
5359/81/10 - VZ „Sanace a regenerace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Sanace a regenerace bytového domu
na ul. Tolstého 1,3,5 , Havířov –Město“, z důvodu nesplnění zákonných podmínek
a požadavků stanovených zadavatelem, tyto uchazeče :
- BYSTROŇ - zateplení a.s.
IČ: 278 00 466
- FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.,
IČ: 253 96 293
- P E T A X a.s.,
IČ: 136 42 766
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přiděluje
veřejnou zakázku „Sanace a regenerace bytového domu na ul. Tolstého 1,3,5 , Havířov
–Město“ společnosti DEC-PLAST Trade s.r.o., IČ:26874130, který předložil
ekonomicky nejvýhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 11.303.482,- Kč bez DPH,
smluvní pokutou za prodlení s termínem dokončení díla ve výši 7 % z celkové ceny
plnění za každý i započatý den, smluvní pokutou za neodstranění řádně
reklamovaných vad ve výši 15 000,- Kč za vadu a každý i započatý den prodlení a
délkou záruční lhůty 120 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Ing. Aleš Olšar
3. místo: SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s.
4.místo: VAPES CE s.r.o.
5.místo: TEVOS, s.r.o.
6.místo: KUMAN spol. s r.o.

IČ: 461 12 286
IČ: 483 93 835
IČ: 258 88 595
IČ: 146 13 948
IČ: 607 79 098

pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem.
pověřuje
Městskou realitní agenturu, s.r.o., k zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
k zaslání oznámení o vyloučení uchazečů a k odeslání oznámení o výsledku
zadávacího řízení k uveřejnění v IS VZ US
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 20.8.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 15.9.2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v IS VZ US
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 15.10.2010
________________________________________________________________________________
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5360/81/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov___________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1. Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 3.000,- Kč od Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (IČ 45 19 36 65)
2. SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 3.000,- Kč od Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (IČ 45 19 36 65),
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
5361/81/10 - MŠ Lípová – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně_________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí odvodu ve výši 8.352,- Kč za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu
zřizovatele Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15 (IČ 65 89 07 01)
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
5362/81/10 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná (IČ 48 80 54 75) o částku 200.000,- Kč
a poskytnout investiční dotaci ve výši 200.000,- Kč
uložit
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2010
________________________________________________________________________________
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5363/81/10 - Kronika města Havířova za rok 2009______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text Kroniky města Havířova za rok 2009 v elektronické podobě dle přílohy
tohoto materiálu
ukládá
vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí RMH kronikáři města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5364/81/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“____
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotací z rezervy výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu
města Havířova v roce 2010, a to takto:
1. na odstranění škod způsobených povodněmi v měsíci srpnu 2010 těmto obcím:
město Chrastava
IČ 00 26 28 71
ve výši 50 000,- Kč
obec Heřmanice
IČ 00 67 20 68
ve výši 50 000,- Kč
obec Nová Ves
IČ 00 83 14 33
ve výši 50 000,- Kč
obec Mníšek
IČ 00 26 30 01
ve výši 50 000,- Kč
2. občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, IČ 27 00 68 91,
ve výši 5 000,- Kč na otevření 38. babyboxu v nemoci Karviná-Ráj v srpnu 2010
3. z mimosportovní sféry - kulturní oblasti, Střední průmyslové škole elektrotechnické,
Havířov, příspěvkové organizaci, IČ 62 33 15 74, ve výši 5 000,- Kč na slavnostní
akademii k 25. výročí založení školy
4. uzavření dohod s příjemci dotací
neschvaluje
zvýšení dotace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. ZO Havířov
KARDIO na projekt „Náklady za služby spojené s pronájmem kontaktního místa,
administrativních prostor a půjčovny speciálních a zdravotnických pomůcek“
z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova
v roce 2010, z mimosportovní sféry-sociální oblasti
Z: vedoucí OŠK
T: září 2010
________________________________________________________________________________
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5365/81/10 - Zahájení školního roku 2010/2011 v základních školách na území města Havířova
Rada města Havířova
schvaluje
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2010/2011 v prvních třídách
základních škol dne 1. září 2010 takto:
paní PaedDr. Miladu Halíkovou
na ZŠ Gen. Svobody
pana Ing. Miloslava Hanuse
na ZŠ M. Pujmanové
pana Františka Chobota
na ZŠ Gorkého
pana Radima Mudru
na ZŠ M. Kudeříkové
na ZŠ Kapitána Jasioka
pana Ing. Karla Choduru
paní Alici Hegyi
na ZŠ Školní
paní Mgr. Věru Novákovou
na ZŠ Jarošova
pana Miroslava Polaka
na ZŠ 1. máje
pana Ing. Jaroslava Gongola, CSc.
na ZŠ a MŠ Frýdecká
pana Ing. Zdeňka Osmanczyka
na ZŠ a MŠ Na Nábřeží
pana Miroslava Kronenberga
na ZŠ a MŠ Zelená
pana Jaroslava Jeziorského
na ZŠ a MŠ Selská
s pol. jazykem vyučovacím
pana Mgr. Rudolfu Treichelovou
na ZŠ F. Hrubína
paní Jarmilu Světlíkovou
na ZŠ Mládežnická
pana Ing. Eduarda Heczka
na ZŠ Moravská
pana JUDr. Bronislava Bujoka
na ZŠ K. Světlé
pana Vojtěcha Kozáka
na ZŠ Žákovská
paní Mgr. Blanku Gelnarovou
na ZŠ Mánesova
ukládá
oznámit nominovaným přesnou hodinu zahájení školního roku 2010/2011
v 1. třídách u výše jmenovaných škol.
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2010
________________________________________________________________________________
5366/81/10 - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,J. Seiferta 1530/14,
Havířov-Město, IČ.75 13 92 43 –porušení rozpočtové kázně___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
uložení sankce za porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. c) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ke kterému došlo nesprávným použitím investičního fondu na nákup
neinvestičního majetku – rozšíření softwaru (mzdového programu)
v ceně 32.487,00 Kč Domovem seniorů Havířov, příspěvkovou organizací,
se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město

42

Usnesení ze 81. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.8.2010

ukládá
odboru sociálních věcí vydat Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně
Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci (IČ 75 13 92 43),
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město
ve výši 32.487,00 Kč za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
Z: vedoucí OSV
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5367/81/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
realizaci 4. projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem:
„Systém Včasné Intervence III.“, realizátor statutární město Havířov
prostřednictvím oddělení sociálně-právní ochrany děti odboru sociálních věcí MMH
uložit
1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt č. 4
s názvem „Systém Včasné Intervence III.“ Městského programu prevence
kriminality pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR
2. ekonomickému odboru vytvořit rezervu ve výši 12.000,-Kč jako podíl města na
realizaci projektu č. 4. „Systém Včasné Intervence III.“, a to za předpokladu, že
bude schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality.
________________________________________________________________________________
5368/81/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu
roku 2010 odboru sociálních věcí_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4349 schváleného rozpočtu roku 2010
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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5369/81/10 - Přidělení jiného konkrétního bytu č. 246 velikosti 2+0
manželům Vilému a Miladě Cichým v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního bytu č. 246 velikosti 2+0
manželům Vilému a Miladě Cichým dle článku VIII bodu 3. Zásad pro nájem bytů
v domech zvláštního určení (DPS) v majetku statutárního města Havířova, za splnění
podmínky odevzdání bytu č. 124 o velikosti 1+1, v Domě s pečovatelskou službou na
ul. Karvinské 1512/3, Havířov-Město.
________________________________________________________________________________
5370/81/10 - Vyřazení žádostí p.Freyové, p.Turkové a p.Mohyly z evidence žádostí
na byty v DPS_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení žádostí p. Jitky Freyové, p. Gertrudy Turkové a p. Leopolda Mohyly
z evidence žádostí na byty v DPS dle článku VII bodu 6. Zásad pro nájem bytů
v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova.
________________________________________________________________________________
5371/81/10 - Stavba č. 8041 „IPRM pro ROP Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce__
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční fakturace)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení (5 zájemců, losem)

4. výši požadované jistoty:

nepožadovat složení jistoty

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 01/2011
ukončení: 12/2011
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7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
a) výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
b) doba plnění v kalendářních dnech
c) smluvní pokuta za nedodržení doby plnění v Kč
d) smluvní pokuta za neodstranění vad v Kč
e) délka záruční doby (na stavební práce nad 60 měsíců) v měsících

60 %
20 %
10 %
5%
5%

8. ostatní podmínky realizace VZ:
záruční lhůta min. 60 měsíců na stavební práce
9. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
10. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky
c) Doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona:
a) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na 20 mil. Kč
b) údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky
za poslední 2 účetní období s limitem min. 40 mil. Kč v součtu
12. technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona:
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s
limitem min. 3 staveb obdobného charakteru a rozsahu s finančním objemem
min. 30 mil. Kč bez
DPH na každou z nich
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Monika Medková (STILT PROJECTS, s.r.o.)

náhradník
PaedDr. Svatopluk Novák
Bc. Miloš Klimeš
Blanka Dosedělová

14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Eduard Heczko
3. IK: Martin Taussig
4. Ing. Radoslav Basel
5. MKH: Ing. Dagmar Čuntová
6. Bc. Alena Kleinbauerová
7. Ing. Monika Medková (STILT PROJECTS s.r.o..)

náhradník
PaedDr. Svatopluk Novák
Miroslav Kronenberg
Karel Sachmerda
Bc. Miloš Klimeš
Ing. Rudolf Pytlík
Mgr. Kateřina Kavková
Blanka Dosedělová

15. zadávací lhůtu:

3 měsíce
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pověřuje
1. společnost STILT PROJECTS, s.r.o., IČ: 286 22 294, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku IPRM pro ROP „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
v rozsahu § 151 zákona
2. společnost STILT PROJECTS, s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 zákona
3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností STILT PROJECTS,s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností STILT PROJECTS, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 25.8. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému VZ
prostřednictvím společnosti STILT PROJECTS, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 27.8. 2010
________________________________________________________________________________
5372/81/10 - „ZŠ Kapt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí krovu,
uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 614/OIV/10________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo 614/OIV/10 ze dne 16.6.2010 čl. III odst. 2
o dodatečné stavební práce za cenu 172 272,09 Kč (vč. DPH) v rozsahu
dle Přílohy č.1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo 614/OIV/10 ze dne 16.6.2010 čl. III odst. 2
a z Přílohy č.1 této SOD stavebních prací za cenu 96.213,98 Kč (vč. DPH)
v rozsahu dle Přílohy č.1
3. změny položkového rozpočtu - Přílohy č.1 Smlouvy o dílo 614/OIV/10 související
s bodem 1 a 2
4. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 614/OIV/10 na provedení stavby
„ZŠ Kapt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí krovu“
v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, kterým bude navýšena cena díla celkem
v čl.VII.odst.1 o částku 76.058,11Kč (vč. DPH)
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pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 614/OIV/10 ze dne 16.6.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 614/OIV/10 ze dne 16.6.2010
Z: vedoucí OIV
T: 25.8.2010
________________________________________________________________________________
5373/81/10 - Přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2010_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2010
________________________________________________________________________________
5374/81/10 - Stavba 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa - Obytné ulice
E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“
– uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 632/OIV/10______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu označení zhotovitele ze „Sdružení ŠUMBARK 2010“ sestávající z členů ODS
– Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, vedoucí účastník sdružení a
STRABAG a.s., IČ: 60838744, na „Sdružení ŠUMBARK 2010“ sestávající z členů
EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, a STRABAG a.s., IČ: 60838744
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 632/OIV/10 Čl. 2, odst. 2.1.
a Přílohy SoD č. 1 o dodatečné stavební práce za cenu 554 756,57 Kč bez DPH
(665 707,88 Kč včetně DPH)
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 632/OIV/10 Čl. 2, odst. 2.1
a z Přílohy SoD č. 1 staveních prací za cenu 572 586,64 Kč bez DPH
(687 103,96 Kč včetně DPH)
3. změny položkového rozpočtu stavebních objektů C451, C454, C351, C452
– Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 632/OIV/10 související s body 1 a 2 tohoto
usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 632/OIV/10 na provedení stavby
č. 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa - Obytné ulice
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E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“, kterým bude změněno
označení zhotovitele a snížena cena díla dle Článku 6. odst. 6.1 o částku
17 830,07 Kč bez DPH (21 396,08 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 632/OIV/10 ze dne 3.6.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 632/OIV/10 ze dne 3.6.2010
Z: vedoucí OIV
T: 31.8.2010
________________________________________________________________________________
5375/81/10 - Stavba č. 8034 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
– výběr nejvhodnější nabídky____________________________________________
Rada města Havířova
zadává
veřejnou zakázku VZ/34/OIV/10 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
uchazeči s nejvhodnější nabídkou - společnosti EUROVIA CS, .a.s
za cenu 3 869 192,- Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
T: 31.8.2010
Z: vedoucí OIV
________________________________________________________________________________
5376/81/10 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010____
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 dle
Přílohy č.1
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ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2
Z: vedoucí OIV
T: 08/2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2010 po Přesunech III
dle Přílohy č.2
________________________________________________________________________________
5377/81/10 - „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ – zahájení otevřeného řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

2.000.000,-Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 1. 12. 2010
ukončení: 31. 8. 2012

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
Nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty
Výše bankovní záruky za provedení díla nad minimum
uvedené v obchodních podmínkách
Výše bankovní záruky za odstranění vad nad minimum
uvedené v obchodních podmínkách
8. ostatní podmínky:
a) maximální doba realizace 21 měsíců
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váha 60%
váha 20%
váha 20%

b) záruční doba na:
- stavební část zakázky – 36 měsíců
- technologickou část zakázky – 24 měsíců
- povrchy silnic - 36 měsíců
c) bankovní záruka za provedení díla min. 10 mil. Kč a max. 50 mil. Kč
d) bankovní záruka za odstranění vad min. 5 mil. Kč a max. 30 mil. Kč
9. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 zákona:
- výpis z obchodního rejstříku
- doklad o oprávnění k podnikání (provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
projektová činnost ve výstavbě; výkon zeměměřičských činností)
- doklad osvědčující odbornou způsobilost (osvědčení o autorizaci v oboru
vodohospodářských staveb a úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství)
11. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
- výkaz celkového obratu za stavební činnost v min. výši 500 mil. Kč ročně
v každém z posledních 3 účetní období
- pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. na 100 mil. Kč
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací za posledních 5 let, včetně osvědčení na výstavbu nebo
rekonstrukci kanalizace komunálních odpadních vod, a to min. 2 osvědčení
s celkovým rozpočtem min. na 200 mil.Kč a 1 osvědčení s celkovým rozpočtem
min. na 100 mil.Kč
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucího pracovního týmu
s vysokoškolským vzděláním technického oboru, s autorizací inženýr/technik
pro vodohospodářské stavby a min. s 15 letou praxí v investiční výstavbě při
řízení staveb obdobného charakteru, z nichž min. 1 stavba kanalizace nebo
vodovod nebo čistírna odpadních vod s rozpočtem min. 150 mil. Kč
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zástupce vedoucího s vysokoškolským
vzděláním technického oboru pozemního stavitelství nebo vodohospodářského
směru, s autorizací inženýr/technik pro vodohospodářské stavby a min. s 10 letou
praxí v investiční výstavbě při řízení staveb obdobného charakteru, z nichž
min. 1 stavba kanalizace nebo vodovod nebo čistírna odpadních vod s rozpočtem
min. 100 mil. Kč
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci mistra s vysokoškolským nebo
středoškolským vzděláním v oboru pozemních nebo vodohospodářských staveb,
s min.10 letou praxí při řízení staveb obdobného charakteru, z nichž min. 1 stavba
kanalizace nebo vodovod nebo čistírna odpadních vod s rozpočtem
min. 60 mil. Kč
- certifikát systému řízení jakosti ISO 9000
- certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí ISO 14000
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13. jmenování členů komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
3. Ing. Petr Vrbka, (RTS, a.s.)
Lenka Cyrnerová, DiS. (RTS, a.s.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
JUDr. Bronislav Bujok
3. IK: Martin Taussig
IK: Libor Čtvrtka
4. Vojtěch Kozák
Miroslav Polák
Bc. Miloš Klimeš
5. Ing. Radoslav Basel
6. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Petra Kvapulínská
7. Ing. Petr Vrbka (RTS, a.s.)
Lenka Cyrnerová, DiS. (RTS, a.s.)
8. Ing. Miloslav Hanus
Ing. Jiří Šebesta
15. zadávací lhůta:

120 dní od podání nabídek

ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti RTS, a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 31. 8. 2010
________________________________________________________________________________
5378/81/10 - „Náměstí T.G.Masaryka“ - zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího
řízení na služby________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na služby
„Náměstí T.G.Masaryka“ v Havířově-Šumbarku
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
2. dílčí plnění:

ne
ne

ano
(1.část - studie, 2.část – DÚR,
3.část – DSP včetně tendrové dokumentace)

poskytnutí zálohy:

ne

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům :
1. Projekt 2010, s.r.o.
IČ : 48391531
2. DaF – PROJEKT s.r.o.
IČ : 25905813
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3. PPS Kania s.r.o.
4. Studio ARCHE´S
5. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ : 26821940
IČ : 12123123
IČ : 27787443

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 10/2010
ukončení: 12/2011

7. hodnotící kritéria:
- základní hodnotící kriterium: ekonomická výhodnost nabídky
- dílčí kriteria:
- 60% celková výše nabídkové ceny bez DPH
- 5% doba zpracování a předání pěti návrhů řešení
území
- 5% doba zpracování a předání DÚR vč. územního
rozhodnutí v právní moci
- 10% doba zpracování a předání DSP vč. stavebního
povolení v právní moci
- 20% výše smluvní sankce za prodlení s předáním
díla (z toho subkriteria 10% sankce za prodlení
s předáním DUR a 10% sankce za prodlení
s předáním DSP vč. tendrové dokumentace)
8. prokázání zákl. kvalif. předpokladů:

čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady: - Výpis z OR ne starší 90 dnů
- ŽL v rozsahu předmětu plnění VZ (projektová činnost ve výstavbě, inženýrská
činnost ve výstavbě a výkon zeměměřičských činností)
- autorizace v oboru architekt pro pozemní stavby; územní plánování; pozemní
stavby; statika a dynamika staveb; technika prostředí staveb; dopravní stavby
10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
- pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. ve výši 10 mil. Kč
- předložení výkazu celkového obratu za poslední tři účetní období (2007, 2008,
2009) a to formou čestného prohlášení
- předložení účetní uzávěrky nebo čestného prohlášení s uvedením údaje
o dosaženém obratu za provedené služby v hodnotě min. 10 mil. Kč za poslední
tři účetní období (2007, 2008, 2009)
11. technické kvalifikační předpoklady:
- reference min. dvou významných služeb v oboru pozemní stavby za poslední
3 roky potvrzené objednatelem o minimálním investičním nákladu
ve výši 80 mil. Kč dopracovaných do stupně dokumentace pro stavební povolení.
- reference min. dvou významných služeb na zpracování projektové dokumentace
v oboru pozemní stavby dopracovaných do stupně dokumentace pro stavební
povolení. v minimální hodnotě projekčních prací 5 mil Kč.
- všechny reference musí být doloženy potvrzením, že byly realizovány minimálně
z 60% objemu vlastní kapacitou a uchazeč byl v pozici generálního projektanta.
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12. jmenování členů Komise pro otevírání obálek
člen
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Radoslav Basel
Petr Hnízda (za společnost RECTE.CZ, s.r.o.)

náhradník
Ing. Eduard Heczko
Bc. Miloš Klimeš
Jana Šenková

13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. Ing. Eduard Heczko
3. Ing. Radoslav Basel
4. Ing. Lenka Krejčová
5. Petr Hnízda (za společnost RECTE.CZ, s.r.o.)
6. Vladislav Fukala

náhradník
JUDr. Bronislav Bujok
Miroslav Kronenberg
Bc. Miloš Klimeš
Martin Cyž
Jana Šenková
Karel Sachmerda

14. lhůtu a místo pro podání nabídek:

9.9.2010 do 16:00 hodin v sídle
společnosti RECTE.CZ,s.r.o.
v Ostravě

15. zveřejnění Výzvy o zahájení ZPŘ na

www.havirov-city.cz
» Magistrát města » úřední deska

pověřuje
1. společnost RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 61972690 realizací zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Náměstí T.G.Masaryka“ v rozsahu § 151 zákona
2. společnost RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 61972690 posouzením kvalifikace uchazečů
v rozsahu § 59 zákona
3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 61972690
na realizaci zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
ukládá
předložit mandátní smlouvu se společností RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 61972690
k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 30.8. 2010
________________________________________________________________________________
5379/81/10 - Regenerace vnitrobloku Na Nábřeží mezi ulicemi Svornosti a Třineckého_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
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informaci o přípravě investiční akce „ Regenerace vnitrobloku Na Nábřeží mezi
ulicemi Svornosti a Třeneckého“ v Havířově - Městě.
schvaluje
1. svolání jednání s RPG Byty z důvodu odsouhlasení ceny projekčních prací
a stanovení přesných podmínek převodu projektové dokumentace.
2. zahájení spolupráce při projekčních pracích s společností MS architektura
a design, s.r.o. z důvodu dohledu nad prováděnými projekčními pracemi
a zapracování standard statutárního města Havířova do projektové dokumentace.
ukládá
zajistit na základě spolupráce s projektantem předinvestiční přípravu akce s možností
realizace v roce 2011.
Z: vedoucí OIV
T: 6/2011
________________________________________________________________________________
5380/81/10 - Záměr vyhlášení pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení
ve Společenském domě Havířov, formou veřejné soutěže_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor – restauračního zařízení o celkové
výměře 365,06 m2 v 1. PP objektu Společenského domu Havířov,
na ul. Dlouhá tř. č. 19, Havířov – Město, za podmínek veřejné soutěže
2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků :
Ing. Eduard Heczko
náhradník :
člen :
JUDr. Bronislav Bujok
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Mgr. Yvona Dlábková
Ing. Milan Vorel

p. Karel Sachmerda
p. Miroslav Kronenberg
p. Radim Mudra
Mgr. Jiří Pasz
Ing. Svatava Bilová

pověřuje
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 31.8.2010

ukládá

MRA, s.r.o. Havířov vzít na vědomí záměr vyhlášení veřejné soutěže
dle důvodové zprávy
Z: ředitel MRA, s.r.o. Havířov
T: 31.8.2010
________________________________________________________________________________
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5381/81/10 - Odpis nevymahatelné pohledávky za společností TONIKUM, s.r.o.____________
Rada města Havířova
jako zřizovatel příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov,
IČ 003 17 985
bere na vědomí
zánik pohledávky ve výši 93.718,50 Kč s příslušenstvím za společností
TONIKUM s.r.o., IČ 258 18 651, z důvodu zániku dlužníka, který byl ke dni 4.2.2010
vymazán z obchodního rejstříku bez právního nástupce
schvaluje
odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 93.718,50 Kč
za společností TONIKUM s.r.o.
Z: ředitelka MKS
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
5382/81/10 - Schválení realizace investiční akce MKS Havířov – instalace klimatizačních
jednotek v objektu KD P. Bezruče, prostor propagace a sekretariátu___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. realizaci klimatizace pracovišť MKS Havířov v objektu KD P. Bezruče
dle důvodové zprávy, v termínu 3. čtvrtletí 2010.
2. úhradu realizace díla z investičního fondu MKS Havířov v celkové částce
cca 340. 000,- Kč (bez DPH).
________________________________________________________________________________
5383/81/10 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise energetické Rady města Havířova za I. pololetí 2010
________________________________________________________________________________
5384/81/10 - Schválení služební cesty do Rakouska ve dnech 19. – 20. 8. 2010_______________
Rada města Havířova
schvaluje
služební cestu Ing. Eduardu Heczkovi do Rakouska (Wels) ve dnech 19. – 20.8.2010
na exkurzi do nejmodernější spalovny v Evropě.
________________________________________________________________________________
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5385/81/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – primátor města Karviné___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
písemnost primátora statutárního města Karviná p. Tomáše Hanzela
č.j. KP/82 374/2010 ze dne 2.8. 2010 – poděkování za poskytnutí finanční dotace
na odstranění škod způsobených povodněmi v květnu 2010
________________________________________________________________________________
5386/81/10 - JŘBU/18/OIV/10 - „Sesuv svahu Hálkova-Stružník“ – rozhodnutí o přidělení
veřejné zakázky_______________________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. JŘBU/18/OIV/10 – „Sesuv svahu Hálkova-Stružník“
společnosti Stump -Geospol s.r.o., IČ: 453 15 752
- za cenu díla bez DPH 10.700.000,-Kč (12.840.000,-Kč s 20% DPH),
- s termínem plnění za 80 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
- se záruční dobou 60 měsíců
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 5296/80/10 ze dne 6.8.2010 v části „ukládá„ bod 5. takto:
„5. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. pro rok 2010 zvýšení závazného
ukazatele výdajů OJ 9 (OIV) o 12 840 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: 8.9.2010“
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o přidělení veřejné zakázky a podpisem smlouvy o dílo s uchazečem
Stump - Geospol s.r.o.
ukládá
1. odeslat oznámení o přidělení veřejné zakázky
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 19.8.2010
Z: vedoucí OIV
T: 8/2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do Informačního
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 9/2010
________________________________________________________________________________
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5387/81/10 - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova pro Integrovaný operační
program - Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných domů
na ul. H.Malířové, Jarošové a E.Destinnové - Oznámení o změnách v projektu č.1
Rada města Havířova
schvaluje
Oznámení o změnách v projektu č. 1 (r.č. CZ.1.06/5.2.00/07.06714) viz příloha
pověřuje
primátora statutárního města Havířova p. Františka Chobota podpisem Oznámení
o změnách v projektu č. 1
________________________________________________________________________________
5388/81/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – dopis paní Ivety Kvintové
z občanského sdružení SOS - zvířata v nouzi_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
písemnost paní Ivety Kvintové z občanského sdružení SOS-zvířata v nouzi,
IČ 228 14 981 č.j. KP/87 336/2010 ze dne 17.8. 2010 – poděkování za zřízení Útulku
pro opuštěné psy a drobná zvířata MAX v Havířově-Prostřední Suché
________________________________________________________________________________
5389/81/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 82. schůze Rady města Havířova
konané dne 8.9.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I. část

Č.jed.

KP/96 405/Kl/2010

V Havířově dne 13.9.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 82. schůzi Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010
I.část
5390/82/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5391/82/10 - Schválení ověření zápisu
5392/82/10 - Schválení programu 82. schůze RMH, konané dne 8.9.2010
5393/82/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5394/82/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města
Havířova v roce 2010 – změna usnesení
5395/82/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury
5396/82/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
5397/82/10 - Zapojení základní školy do grantu v rámci programu Comenius
5398/82/10 - Změna financování projektů 6 základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko
5399/82/10 - VZ/12/OŠK/10 – rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9 na Centrum
volnočasových aktivit - výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce
5400/82/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
5401/82/10 - Dohoda o revizní komisi – havířovský hokej
5402/82/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním
a mimosportovním subjektům
5403/82/10 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
5404/82/10 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a bytu – Vyšší odborná
škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
5405/82/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství pro
dům na ulici Klidná 794/15 v Havířově-Město“
5406/82/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5407/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici Majakovského 880/14 v Havířově – Městě
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5408/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 34 o vel. 1+3
na ulici Vrchlického 1480/14 v Havířově – Podlesí
5409/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel. 1+3
na ulici Majakovského 874/2 v Havířově – Městě
5410/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě
5411/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.31 o vel. 1+3
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě
5412/82/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+2 v domě na ul. Dlouhá třída 1044/61
v Havířově-Městě
5413/82/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město
5414/82/10 - Prodej bytu č.2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
5415/82/10 - Prodej bytu č.5 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
5416/82/10 - Prodej bytu č.6 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
5417/82/10 - Prodej bytu č.14 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
5418/82/10 - Prodej bytu č.15 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
5419/82/10 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh rozpočtových úprav na r. 2010
5420/82/10 - VZ „Sanace a regenerace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě“
- rozhodnutí o námitkách uchazeče
5421/82/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2010
5422/82/10 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 65. – 101.
5423/82/10 - Zajištění budoucího provozování kanalizace ve vlastnictví statutárního města
Havířova
5424/82/10 - Informace o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách
5425/82/10 - Přidělení jiného obecního bytu – SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním
postižením
5426/82/10 - Převod spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Šumbark
5427/82/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá
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5428/82/10 - Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace stavby: „Splašková
kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“
5429/82/10 - Informace o následném prodeji pozemků v k.ú. Havířov-město
5430/82/10 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
5431/82/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark
5432/82/10 - Ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1281, k.ú. Havířov-město
5433/82/10 - Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 91, k.ú. Dolní Datyně
5434/82/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Prostřední Suchá pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s.
5435/82/10 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložkám
realizovaným v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“
5436/82/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město
5437/82/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark
5438/82/10 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory v Radnici – p. Lea Ježová
5439/82/10 - Žádost o rekonstrukci nebytových prostor – Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů
5440/82/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
5441/82/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 odboru správy majetku
5442/82/10 - Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek v systému
městské hromadné dopravy Havířov
5443/82/10 - Konference „Energetika v obcích“ – návrh na zrušení konference
5444/82/10 - Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce
světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově č. 454/DHR/95 ze dne
4.5.1995, uzavřené mezi městem Havířovem a Technickými službami Havířov a.s.
5445/82/10 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova - likvidace holubů v Havířově
5446/82/10 - Informace k možnosti odběru tepla z Dětmarovické elektrárny
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PŘEHLED USNESENÍ

z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010
I.část
5390/82/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu z 82.schůze Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010
p. Radima MUDRU
________________________________________________________________________________
5391/82/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 81.schůze Rady města Havířova, konané dne 18.8.2010
________________________________________________________________________________
5392/82/10 - Schválení programu 82. schůze RMH, konané dne 8.9.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010 upravený
dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
5393/82/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2271/32/08
5257/79/10

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce chodníků,
výstavba parkovacích míst na ul.U Stromovky, Havířov–Město“
Rozšíření předmětu nájmu a věcného břemene pro účely stavby:
„Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
3142/46/09
4233/63/09
4264/63/09
4474/67/10
4867/74/10
4947/75/10
4962/75/10
4963/75/10
5092/76/10
5188/77/10
5224/79/10
5226/79/10
5232/79/10
5233/79/10

5255/79/10
5260/79/10
5261/79/10
5264/79/10
5270/79/10
5273/79/10
5275/79/10
5277/79/10
5285/79/10

Záměr na využití zájmového území a prodeje částí pozemku parc.č.331/1,
k.ú. Havířov-město
„Stavba č. 5065 – Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“ - uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09
Přidělení jiného obecního bytu – manž. Anna Gregorová a Lumír
Gregor
OŘ/7/OVVSR/09 – „Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé
třídy, HAVÍŘOV“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru
nejvhodnější nabídky
Nájem pozemku parc. č. 60/1, k. ú. Bludovice
Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Digitalizace
archivů na MMH“
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Implementace manažerského informačního systému ve struktuře
MMH“
ZPŘ/8/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor
investora“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o přidělení veřejné
zakázky
OŘ/14/OVVSR/10 - „EEG Biofeedback“ – rozhodnutí o vyloučení
uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek
v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
Konference „Energetika v obcích“ – uzavření „Dohody o partnerství“
mezi statutárním městem Havířov a Svazem měst a obcí České
republiky
VZ/17/VVSR/10 – „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“
– rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
v rámci projektu Nastavení systému podpory rozvoje rovných
příležitostí v základních školách na území města Havířov (reg. číslo
CZ.1.07/1.2.10/02.0033) financovaného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – vyhlášení zakázkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Pr. Suchá
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/13, 1431/27, k.ú.
Šumbark
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s.
Výpůjčka nebytových prostor v objektu Radnice
Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
„Stavba č. 5065 - Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“ - uzavření
Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 1158/OIV/09
„Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11
Havířov“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10
Stavba č. 8034 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“ –
vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Petice na zajištění ochrany nájemníků před nadměrným hlukem,
vycházejícím z nově vybudovaného hřiště mezi obytnými bloky ulic
Moravské, Nákupní a Orlí v Havířově-Šumbarku - text odpovědi
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5286/79/10

Stavba č. 1031 „Kino Centrum Havířov“ – zahájení užšího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku
5295/80/10 OŘ/13/OIV/10 – „PD – Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“ rozhodnutí o námitkách uchazeče
5302/81/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu
Kaňovice
5303/81/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 10
Územního plánu obce Šenov
5304/81/10 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č.1
Územního plánu Orlové
5310/81/10 Petice za zrušení basketbalového hřiště u obytného domu Moravská 1
z důvodu nadměrného hluku - text odpovědi
5334/81/10 Záměr pronájmu nebytových prostor na Hlavní tř. 67, Havířov-Město,
formou veřejné soutěže
5344/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
5345/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku
5346/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+1 na ulici 1.máje 959/2 v Havířově-Městě
5347/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici Bieblova 612/5 v Havířově-Městě
5348/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově-Městě
5349/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10
o vel. 1+2 na ulici Moravská 389/1 v Havířově-Šumbarku
5350/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1100/10 v Havířově – Šumbarku
5351/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1106/9 v Havířově-Šumbarku
5352/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
5353/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
5354/81/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici Lidická 1176/52a v Havířově – Šumbarku
5360/81/10 Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
5361/81/10 MŠ Lípová – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
5363/81/10 Kronika města Havířova za rok 2009
5364/81/10 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“
5365/81/10 Zahájení školního roku 2010/2011 v základních školách na území
města Havířova
5374/81/10 Stavba 5009 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 1.etapa Obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů“
– uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 632/OIV/10
5375/81/10 Stavba č. 8034 „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
– výběr nejvhodnější nabídky
5380/81/10 Záměr vyhlášení pronájmu nebytových prostor – restauračního
zařízení ve Společenském domě Havířov, formou veřejné soutěže
________________________________________________________________________________
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5394/82/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města
Havířova v roce 2010 – změna usnesení____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 21.6. 2010, č. 1211/23/ZM/10,
ve schvalovací části bodu 1. a 3.
schválit přidělení výtěžku tomboly Reprezentačního plesu města Havířova 2010
ve výši 17.670,00 Kč takto:
1. nezletilému Danielovi Kozielovi, bytem ……………………………..., na
zakoupení notebooku ve výši 9.670,- Kč
3. nezletilé Veronice Gilarové, bytem ……………………………..., na zakoupení
notebooku ve výši 8.000,- Kč
________________________________________________________________________________
5395/82/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám
v celkové výši 527.960,- Kč dle přílohy č. 1
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním
školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2010 o uvedené částky dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
5396/82/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zvýšení příspěvku na provoz základních škol o mzdové prostředky včetně
odvodů v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost:
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1. Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21) o
částku 18.839,- Kč
2. Základní škole Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) o částku 58.800,- Kč
3. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) o částku 18.050,- Kč
4. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
o částku 2.280,- Kč
5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 89) o částku 40.480,- Kč
6. Základní škole Havířov –Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) o částku 94.222,- Kč
7. Základní škole Havířov –Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 119.674,- Kč
8. Základní škole Havířov –Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 49) o částku 162.013,- Kč
9. Základní škole Havířov –Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 65) o částku 57.950,- Kč
10. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná (IČ 61 98 86 00) o částku 215.661,- Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2010
zvýšení příspěvku na provoz základním školám o mzdy a odvody pracovníků
základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost o výše uvedené částky
________________________________________________________________________________
5397/82/10 - Zapojení základní školy do grantu v rámci programu Comenius_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zapojení Základní školy Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) do grantu v rámci programu Comenius,
který je součástí Programu celoživotního učení
2. přijetí finančních prostředků Základní školou Havířov – Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) ve výši 14 000 EUR na
mobility uvedené v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: září 2010
________________________________________________________________________________
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5398/82/10 - Změna financování projektů 6 základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. změnu usnesení ZMH čís. 1212/23/ZM/10 ze dne 23.6.2008 o schválení úprav
rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtové opatření č. 37 takto:
,,č. 37. V roce 2009 bylo ZMH schváleno podání žádostí o dotace na projekty v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezského pro dílčí oblast
podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Ve výdajové části rozpočtu OŠK
na rok 2010 byla vytvořena neinvestiční rozpočtová rezerva na tyto dotace, která bude
postupně rozpuštěna ve prospěch jednotlivých základních škol
Příspěvek na provoz (7,5%) ZŠ M. Pujmanové se zvyšuje o částku 748.571,00 Kč
Návratná finanční výpomoc (92,5%) ZŠ M. Pujmanové ve výši 9.232.369,00 Kč
- v tom: 5.270.180,00 Kč …. neinvestiční dotace
4.710.760,00 Kč …. investiční dotace
Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká se zvyšuje o částku
Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Frýdecká ve výši

373.913,00 Kč
2.169.837,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ Gen. Svobody se zvyšuje o částku
Návratná finanční výpomoc ZŠ Gen. Svobody ve výši

666.118,00 Kč
3.284.632,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ 1. máje se zvyšuje o částku
Návratná finanční výpomoc ZŠ 1. máje ve výši

374.980,00 Kč
4.249.770,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ K. Světlé se zvyšuje o částku
Návratná finanční výpomoc ZŠ K. Světlé ve výši

223.201,00 Kč
2.529.609,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ Jarošova se zvyšuje o částku
Návratná finanční výpomoc ZŠ Jarošova ve výši

149.998,00 Kč
1.699.972,00 Kč

Současně se snižují rozpočtované výdaje OŠK – neinvestiční rozpočtová rezerva
o částku
25 702 970,00 Kč
Čerpání těchto prostředků musí právní subjekty sledovat pro vyúčtování dotací.“
2. uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci s výše uvedenými
základními školami
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o návratné finanční
výpomoci
________________________________________________________________________________
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5399/82/10 - VZ/12/OŠK/10 – rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9 na Centrum
volnočasových aktivit - výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zadat veřejnou zakázku č.VZ/12/OŠK/10 – „Rekonstrukce CVA Horymírova 1511/9
Havířov“ firmě VDS, spol. s r.o., IČ 25888595, která v rámci on-line výběrového
řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu bez DPH 5.380.000,- Kč,
tj. 6.456.000,- Kč s DPH
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto :
2. GAWSTAV s.r.o.
3. VAPES CE s.r.o.
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem
ukládá
předložit smlouvu k podpisu

Z: vedoucí OŠK
T: 09/2010
________________________________________________________________________________
5400/82/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol____________
Rada města Havířova
schvaluje
rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na
mimosportovní kroužky za VI. měsíc roku 2010 určené na odměny vedoucím
sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:
1 760,- Kč

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ 13 64 42 89

1 680,- Kč

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 58

3 920,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82
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a uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dotací

T: září 2010
Z: vedoucí OŠK
________________________________________________________________________________
5401/82/10 - Dohoda o revizní komisi – havířovský hokej________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí založení obchodní společnosti HC Havířov 2010 s.r.o.,
IČ 28 62 71 81, jako společnosti provozující seniorský hokej v Havířově
zrušit usnesení ZMH čís. 953/18/ZM/09, ze dne 14.9. 2009, v bodě 1., kterým byla
schválena dohoda s Havířovskou hokejovou společností s.r.o. , IČ 26 80 91 41
a HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, o zastoupení členů všech
politických stran ZMH v revizní komisi HC Havířov Panthers, občanské sdružení
schválit uzavření dohody s HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28 62 71 81 a HC Havířov
Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, o revizní komisi všech politických stran
ZMH v HC Havířov Panthers, občanské sdružení ve znění Přílohy č. 1
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody
Z: vedoucí OŠK
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5402/82/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním
a mimosportovním subjektům____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova
v roce 2010
1. poskytnutí dotací, a to takto:
- panu Martinu Hájkovi, bytem ……………………………..., ve výši
max. 5 000,- Kč na projekt „Dotace pro nezletilou dceru Annu Hájkovou na účast na
MS juniorů v karate 2010“
- Střední škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové
organizaci, IČ 68 32 12 61, ve výši max. 6 000,- Kč na projekt „Financování
správce modernizovaného školního hřiště a v areálu na ul. Lidické“
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- panu Zbyňku Šenkýřovi, bytem ……………………………..., ve výši max.
17 985,- Kč na projekt „ Úprava přístupového chodníku k zadním vstupním dveřím
na výše uvedené adrese“
- MS Havířov, IČ 60 33 81 81, ve výši max. 8 000,- Kč na projekt „Odchov bažanta
obecného“ v katastru města Havířova
2. zvýšení poskytnuté dotace Rodinnému centru MAJÁČEK, IČ 26 56 95 15,
o 20 000,- Kč (z původně schválené výše 20 000,- Kč na celkovou výši max.
40 000,- Kč) ve výši 26.67 % z celkových skutečných výdajů na projekt „Provoz
Rodinného centra Majáček“
3. uzavření dohod s příjemci dotací

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova
v roce 2010
1. poskytnutí dotace Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, ve výši 2,94% z celkových
skutečných výdajů max. 50 000,- Kč na projekt „Tradiční havířovské taneční
soutěže 2010“
2. zvýšení poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26,
na projekt „Kopaná TJ ČSAD Havířov“ o 70 000,- Kč (z původně schválené výše
80 000,- Kč na celkovou výši 150 000,- Kč)
3. změnu procentuálního podílu poskytnuté dotace Sdružení pro činnost
mezinárodních kamenných sympozií, IČ 26 53 27 01 z původní výše 7,69%
na 12,53% z celkových skutečných výdajů na projekt „5. ročník Bienále
mezinárodního sochařského sympozia LANDEK 10“
neschválit zvýšení poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě Slovan Havířov,
IČ 45 23 90 70, o 52 000,- Kč na projekt „Činnost oddílů TJ, včetně účasti v soutěžích
a turnajích“ z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova v roce 2010
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
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5403/82/10 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady, pana Miroslava Polaka
na Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
ke dni 1.7.2010
jmenuje
pana Miroslava Polaka do výkonu funkce člena školské rady na Základní škole
Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 8.9.2010
pověřuje
primátora statutárního města pana Františka Chobota podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
- odboru školství a kultury informovat základní školu o nově jmenovaném členu
školské rady
- předat jmenovací dekret novému členu školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5404/82/10 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a bytu – Vyšší odborná
škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s._______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci objektu o celkové výměře 4.021,78 m2 na ul. Moravské 497/29, HavířovŠumbark, Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o. p. s.,
IČ: 25 35 34 46, podnájem:
1. nebytových prostor o výměře 18 m2 pro spol. HORIZONT NARE s. r. o., sídlo:
Vodní 342/5, Český Těšín, IČ: 25867555, za podmínek:
- účel: kancelář chráněného pracoviště
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH
- doba podnájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2010
2. bytu o velikosti 1+3 o celkové výměře 82 m2 p. Oto Szewieczkovi, za podmínek:
- nájemné nesmí přesáhnout max. výši nájemného stanoveného pro byty ve
vlastnictví města
- doba podnájmu: na dobu určitou po dobu platnosti pracovní smlouvy od 1.9.2010
- hrazení vodného a stočného a el. energie dle skutečného odběru, hrazení měsíční
paušální platby za TUV a teplo ve výši 700,- Kč
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3. dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 822/OŠK/10 uzavřené s Vyšší
odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL, o.p.s., IČ 25 35 34 46
o zvýšení nájemného za nebytové prostory o částku, která se rovná výši úhrady
za podnájem, schválenou vlastníkem
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 1 smlouvy
o nájmu č. 822/OŠK/10
Z: vedoucí OŠK
T: září 2010
________________________________________________________________________________
5405/82/10 - Účast zástupce statutárního města na ustavujícím shromáždění „Společenství pro
dům na ulici Klidná 794/15 v Havířově-Město“______________________________
Rada města Havířova
ukládá
zástupci statutárního města Havířova ve společenství vlastníků jednotek „Společenství
pro dům na ulici Klidná 794/15 v Havířově-Městě (SVJ Klidná 15)“ hlasovat na
ustavujícím shromáždění vlastníků jednotek předmětného domu dne 4.října 2010
takto:
k bodu 2 Programu:
schválení stanov SVJ Klidná 15 - hlasovat pro schválení stanov, jak jsou uvedeny
v příloze č.2
k bodu 3 Programu:
hlasovat pro pověření statutárního města Havířov jednáním za SVJ Klidná 15, s tím,
že povinnosti pověřeného vlastníka vyplývající ze stanov, příp.ze zák.č.72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, budou přeneseny v rámci smlouvy o
obstarání věci na správce
k bodu 4 Programu:
hlasovat pro správu domu na ulici Klidná 794/15 v Havířově-Město Městskou realitní
agenturou, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a
________________________________________________________________________________
5406/82/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.7.2010 do 1.9.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
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bere na vědomí
seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.7.2010
do 1.9.2010 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
5407/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici Majakovského 880/14 v Havířově – Městě__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici Majakovského 880/14 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 13.9.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5408/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 34 o vel. 1+3
na ulici Vrchlického 1480/14 v Havířově – Podlesí___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 34 o vel. 1+3
na ulici Vrchlického 1480/14 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 13.9.2010
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5409/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel. 1+3
na ulici Majakovského 874/2 v Havířově – Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13 o vel. 1+3
na ulici Majakovského 874/2 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 13.9.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5410/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 13.9.2010
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5411/82/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.31 o vel. 1+3
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.31 o vel. 1+3
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 13.9.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5412/82/10 - Pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+2 v domě na ul. Dlouhá třída 1044/61
v Havířově - Městě____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem bytové jednotky č. 5 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Dlouhá třída 1044/61
v Havířově – Městě, pí. Michaele Bialkové, bytem ……………………………...,
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném
„Záměru“, tj. složení kauce ve výši 5.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky
před podpisem nájemní smlouvy
2. uzavření nájemní smlouvy s dalšími uchazeči dle důvodové zprávy v případě
odstoupení schváleného vítězného uchazeče od nabídky
________________________________________________________________________________
18

Usnesení ze 82. schůze Rady města Havířova
konané dne 8.9.2010

5413/82/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.794/5 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve
výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701
– zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
manželům Tomáši a Renátě Zapletalovým za kupní cenu 271.339,- Kč
pověřit Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5414/82/10 - Prodej bytu č.2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/2 o velikosti 0+1 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 282/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Tomáši Březinovi za kupní cenu 131.697,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5415/82/10 - Prodej bytu č.5 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/5 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Olze Strnadlové za kupní cenu 283.229,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
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5416/82/10 - Prodej bytu č.6 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/6 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Martině Kolárovské za kupní cenu 286.438,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5417/82/10 - Prodej bytu č.14 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/14 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Václavu Rylichovi za kupní cenu 283.229,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5418/82/10 - Prodej bytu č.15 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/15 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
paní Anně Sikorové za kupní cenu 286.438,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
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5419/82/10 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh rozpočtových úprav na r. 2010____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
úpravu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na r. 2010 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
5420/82/10 - VZ „Sanace a regenerace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě“
- rozhodnutí o námitkách uchazeče_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Sanace a regenerace bytového domu na ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě“
podaných uchazečem Ing.Aleš Olšar-STAO
nevyhovuje
námitkám uchazeče Ing. Aleš Olšar-STAO, proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sanace a regenerace bytového domu
na ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově – Městě“
s odůvodněním dle stanoviska odborné firmy Gordion, s.r.o.
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem rozhodnutí o námitkách uchazeče
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí RMH o námitkách

Z: MRA, s.r.o.
T: 10.9.2010
________________________________________________________________________________
5421/82/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden –
červen 2010___________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu
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– bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2010
________________________________________________________________________________
5422/82/10 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 65. – 101._______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu III. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 65. – 101.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2010:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

1 834 714,59 tis. Kč
891 806,84 tis. Kč
37 356,03 tis. Kč
12 296,24 tis. Kč
893 255,48 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení vnějších vztahů a strateg. rozvoje

2 461 026,80 tis. Kč
2 148 694,56 tis. Kč
995,15 tis. Kč
51 926,59 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
220 080,96 tis. Kč
258 388,00 tis. Kč
262 752,78 tis. Kč
769 650,72 tis. Kč
38 215,00 tis. Kč
66 025,25 tis. Kč
462 579,89 tis. Kč
17 480,22 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova

312 332,24 tis. Kč
820,00 tis. Kč
885,00 tis. Kč
771,50 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
1 086,50 tis. Kč
942,00 tis. Kč
814,00 tis. Kč
1 211,50 tis. Kč
2 055,00 tis. Kč
724,00 tis. Kč
3 123,00 tis. Kč
920,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
22

Usnesení ze 82. schůze Rady města Havířova
konané dne 8.9.2010

MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
SANTÉ
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní operace řízení likvidity – výdaje
změna stavu rozpočtových účtů

818,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč
835,00 tis. Kč
899,00 tis. Kč
635,00 tis. Kč
731,00 tis. Kč
638,00 tis. Kč
8 956,27 tis. Kč
2 840,96 tis. Kč
6 289,19 tis. Kč
8 493,06 tis. Kč
3 206,47 tis. Kč
4 537,44 tis. Kč
5 962,03 tis. Kč
3 283,37 tis. Kč
5 763,62 tis. Kč
14 014,22 tis. Kč
4 183,13 tis. Kč
6 626,21 tis. Kč
6 601,98 tis. Kč
1 755,72 tis. Kč
3 013,22 tis. Kč
1 562,78 tis. Kč
4 437,70 tis. Kč
2 579,00 tis. Kč
32 027,23 tis. Kč
17 110,00 tis. Kč
34 050,00 tis. Kč
30 152,30 tis. Kč
38 699,84 tis. Kč
10 770,00 tis. Kč
34 898,00 tis. Kč
+626 312,21 tis. Kč
+543 255,72 tis. Kč
-48 580,00 tis. Kč
-60 000,00 tis. Kč
+191 636,49 tis. Kč

________________________________________________________________________________
5423/82/10 - Zajištění budoucího provozování kanalizace ve vlastnictví statutárního města
Havířova_____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o přípravě projektů na dobudování kanalizační sítě v rámci Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP) ve znění přílohy
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr budoucího provozování kanalizační sítě v majetku města Havířova společností
Technické služby Havířov a.s. formou provozní smlouvy
ukládá
1. zahájit přípravu provozní smlouvy mezi statutárním městem Havířov a TSH a.s.
a to dle principů platných v OPŽP
2. vést jednání se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
o dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací
3. zahájit přípravu na splnění podmínek pro získání povolení k provozování kanalizace
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Z: vedoucí OIV
T: 30.11.2010
________________________________________________________________________________
5424/82/10 - Informace o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informaci o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách
________________________________________________________________________________
5425/82/10 - Přidělení jiného obecního bytu – SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním
postižením____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního bytu o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov – Město,
příspěvkové organizaci SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením,
IČ: 008 47 470, se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí, pod podmínkou, že :
- byt č. 7 o vel. 1+3 v domě na ul. Dlouhá tř. 1102/77 v Havířově-Podlesí jmenovaná
organizace řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude s organizací SANTÉ – Domov pro
osoby zdravotním postižením uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
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5426/82/10 - Převod spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Šumbark_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č.
1708 ostatní plocha, jehož celková výměra činí 2071 m2 a je užíván jako veřejná
místní komunikace ul. Lomená, z vlastnictví České republiky, s příslušností
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku
statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek
2. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č.
1461/8 ostatní plocha, jehož celková výměra činí 8 m2 a je užíván jako část
veřejné místní komunikace ul. Lomená, z vlastnictví České republiky, s příslušností
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku
statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek
3. Výkup spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 1461/8
ostatní plocha, jehož celková výměra činí 8 m2, parc. č. 1691/3 ostatní plocha,
jehož celková výměra činí 3 m2 a parc. č. 1691/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, jehož celková výměra činí 35 m2 a jsou užívány jako část veřejné
místní komunikace ul Lomená a ul. Nová,
prodávající: Jana Kaštovská, bytem ……………………………...,
kupní cena: dle platných cenových předpisů za podíly celkem: 1868,- Kč.
________________________________________________________________________________
5427/82/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:„Autobusový přístřešek na ul.
U Školy“, k.ú. Dolní Suchá______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: „Autobusový přístřešek na ul. U Školy“
výpůjčku části pozemku parc. č. 1838/1 k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 34 m2
půjčitel: Barbara Nemiec – Stýblová, bytem ……………………………...,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce
pozemku
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely stavby: „Autobusový přístřešek na ul. U Školy“
výkup části pozemku parc. č. 1838/1 k.ú. Dolní Suchá, zastavěné nástupní plochou,
v rozsahu cca 20 m2, dle zaměření dokončené stavby
prodávající: Barbara Nemiec – Stýblová, bytem ……………………………..., kupní
cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu
________________________________________________________________________________
5428/82/10 - Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace stavby: „Splašková
kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední
Suchá“ nájem pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2758/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o celk. výměře 951 m2
pronajímatel: RPG RE Property, a.s., Gregorova 2582/3 Ostrava, Moravská Ostrava,
IČ: 278 28 590
nájemné: dle vnitřních předpisů pronajímatele a doby zásahu do pozemku,
jako dlouhodobý pronájem, (min. 3 měsíce), za jednorázovou částku 10.000,-Kč,
nebo jako krátkodobý pronájem, dle počtu dnů zásahu do pozemku 500,-Kč/den
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, po dobu realizace
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu
pozemku
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“ výkup
1. pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2758/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 951 m2, jež je užíván jako místní komunikace ul. Lesácká
prodávající: RPG RE Property, a.s., Gregorova 2582/3 Ostrava, Moravská Ostrava,
IČ: 27828590
kupní cena: obvyklá, dle znaleckého posudku, zpracovaného v době výkupu
2. pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/74 ostatní plocha, silnice o celkové
výměře 786 m2, jež je součástí místní komunikace ul. Hornosušská,
prodávající: RPG Land, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ 27769143
kupní cena: dohodou 300.000,-Kč, tj. cca 382,-Kč/m2
________________________________________________________________________________
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5429/82/10 - Informace o následném prodeji pozemků v k.ú. Havířov-město________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci manželů Mgr. Petry Mališové a Ing. Radovana Mališe, o prodeji pozemků
parc.č. 4083, 4085/11, 4085/12 a 4085/13, kat. území Havířov-město třetí osobě
a splnění podmínky čl. VIII., bod 3) kupní smlouvy č.E/607/OSM/07
________________________________________________________________________________
5430/82/10 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město__
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č.922/1 o výměře 27 m2,
k.ú. Havířov-město
manželům Otakaru Jasinskému a Eleně Jasinské, bytem ……………………………...,
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem dětského textilu
________________________________________________________________________________
5431/82/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
schvaluje
- pronájem části pozemku parc.č. 326/1 , k.ú. Šumbark o výměře 20 m2
Martinu Svobodovi, bytem ……………………………..., IČ: 67711936
za účelem postavení prodejního stánku typu Kortex s rychlým občerstvením,
mimo prodeje rozlévaných alkoholických nápojů a přístupu za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.10.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle platné metodické pomůcky:
18 m2 stánek x 800,- Kč = 14 400,- Kč/rok
2 m2 přístup x 25,- Kč =
50,- Kč/rok,
c e l k e m 14 450,- Kč/rok bez DPH
s tím, že nájemné bude hrazeno ve dvou splátkách, a to pololetně
a kompenzaci nebo vrácení 50% uhrazeného nájemného, tj. 9 218,- Kč.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2010
________________________________________________________________________________
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5432/82/10 - Ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1281, k.ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1281 o výměře 5 m2,
k.ú. Havířov-město
s panem Vladimírem Novotným, bytem ……………………………..., IČ: 13448285,
na kterém byl umístěn prodejní stánek PNS, dohodou k 30.9.2010,
z důvodu ukončení činnosti
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dodatku k nájemní smlouvě č. E/MJP/56/99
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2010
________________________________________________________________________________
5433/82/10 - Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 91, k.ú. Dolní Datyně_
Rada města Havířova
ruší
část usnesení č. 4022/60/09, a to bod 10) ze dne 23.9. 2009
schvaluje
pro účely stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
pronájem a zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 91, k.ú. Dolní Datyně,
o výměře 31 m2,
ve vlastnictví paní Věry Galuszkové, bytem ……………………………...,
za cenu dle požadavku vlastníka:
- nájemné ve výši: 400,-Kč/m2/rok od zahájení stavebních prací do vydání rozhodnutí
o uvedení stavby do trvalého užívání
- věcné břemeno: 400,-Kč/m2, včetně ochranného pásma
- zřízení gravitační přípojky na náklady statutárního města Havířova za cenu ve výši
cca 15.000,-Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu
a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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5434/82/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Prostřední Suchá pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s.____________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
své usnesení č. 4966//75/10 ze dne 19.5.2010 v části
- schvaluje zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 1705/75, parc.č.
2641/1 a parc.č. 1406/1, kat. území Prostřední Suchá za účelem položení nového
kabelového vedení k trafostanici, přístupu a příjezdu o výměře cca 63 m2
schvaluje
zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 1405/75, parc.č. 1405/52,
parc.č. 1405/77, 1406/1 a parc.č. 2641/1 , kat. území Prostřední Suchá
za účelem položení nového kabelového vedení NN a VN, včetně umístění sloupů,
přístupu a příjezdu k trafostanici o výměře cca 346 m2
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 272 32 425, a to za jednorázovou úhradu dle Metodické pomůcky
ve výši 125,- Kč/m2, včetně ochranného pásma + DPH,
za umístění přístupu s právem chůze a jízdy 5 000,- Kč + DPH a za umístění sloupů
NN nebo VN 10 000,- Kč/sloup + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem
budoucí smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010
________________________________________________________________________________
5435/82/10 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložkám
realizovaným v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Silnice I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“, jejímž
investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Michle,
zřízení věcného břemene
1. na pozemcích v majetku města, parc. č. 1632/6, parc. č. 1632/10 a parc. č.1814/37,
k.ú. Bludovice, v rozsahu dle zaměření, pro oprávněného: Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, 28. Října169/1235, IČ: 451 93 665,
vlastníka umístěné přeložky vodovodu hodnota věcného břemene: dle znal.
posudku, na náklady investora, +DPH
2. na pozemcích v majetku města, parc. č. 596/3, parc. č. 596/21, parc. č. 1631/2,
parc. č.1631/6, parc. č.1631/7, parc. č.1631/8, parc. č.1631/9, parc. č. 1631/13, a
parc. č. 1736/4, parc. č.1762/1, parc. č.1763/1,parc. č. 1814/37 a parc.č. 1856/12,
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k.ú. Bludovice, v rozsahu dle zaměření, pro oprávněného,n ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 272 32 425, vlastníka umístěné přeložky NN
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
3. na pozemku v majetku města, parc. č. 1814/34, k.ú. Bludovice, v rozsahu dle
zaměření, pro oprávněného: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4- Michle, IČ: 601 93 336, vlastníka umístěné přeložky
telekomunikačního kabelu
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
4. na pozemcích v majetku města, parc. č. 1765/11, parc. č. 1765/13 a parc. č.
1814/34, k.ú. Bludovice, v rozsahu dle zaměření, pro oprávněného,
Moravskoslezský kraj, Správu silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23
Ostrava , IČ: 000 95 711, vlastníka umístěného odvodnění komunikace
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
5. na pozemcích v majetku města, parc. č. 1765/13, parc. č. 1765/11, parc. č. 1762/1,
parc. č. 1737, parc. č.1736/4 a parc. č. 498 k.ú. Bludovice, v rozsahu dle
zaměření, pro oprávněného, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05
Praha 4, IČ: 000 95 711, vlastníka umístěného odvodnění komunikace
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
6. na pozemcích parc. č. 596/2, parc. č. 596/5 a parc. č. 596/15, k.ú. Bludovice, ve
vlastnictví povinného, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
4- Michle, IČ: 659 93 390
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka přeložky veřejného osvětlení,
umístěné na pozemcích v rozsahu dle zaměření
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
7. na pozemku parc. č. 1856/7 k.ú. Bludovice, ve vlastnictví povinného,
Jednota- Jednošč, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín,
IČ: 000 32 387
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka přeložky veřejného osvětlení,
umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
8. na pozemku parc. č. 1856/9 k.ú. Bludovice, ve vlastnictví povinného,
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha – Nové Město, IČ: 697 97 111
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka přeložky veřejného osvětlení,
umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011
________________________________________________________________________________
5436/82/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město_________
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Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 24 m2 v přízemí obytného domu
na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město,
p. Haně Raszkové, IČ: 73354171, k provozování cestovní kanceláře
________________________________________________________________________________
5437/82/10 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 14,40 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark,
p. Dušanu Čierňavovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
5438/82/10 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory v Radnici – p. Lea Ježová_____
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o celkové výměře 73,41 m2 v přízemí části D
objektu Radnice, Havířov-Město, nájemkyni p. Lei Ježové, IČ: 73051071,
za část nebytových prostor – vstup o výměře 6,2 m2
z původní výše nájemného 1.455,- Kč/m2/rok bez DPH
na nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1. 8. 2010
do doby provedení oprav kanalizace a podhledů
________________________________________________________________________________
5439/82/10 - Žádost o rekonstrukci nebytových prostor – Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rekonstrukci nebytových prostor (původní kuchyně) o výměře 157,43 m2 v přízemí
objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí, na galérii a učebnu, do celkové výše
finančních nákladů 1,2 mil. Kč, hrazenou z rozpočtu města pro rok 2011
2. zvýšení nájemného za část nebytových prostor o celkové výměře 157,43 m2
v objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí, nájemci Základní umělecké škole
Bohuslava Martinů, IČ: 62331663, za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 ze
stávající sazby nájemného 287,- Kč/m2/rok na zvýšenou sazbu 606,- Kč/m2/rok
ukládá
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Městské realitní agentuře, s. r. o., realizovat celkovou rekonstrukci nebytových prostor
o výměře 157,43 m2 v přízemí objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí, dle
projektu předloženého ZUŠ B. Martinů, a zahrnout do rozpočtu města pro rok 2011
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31. 12. 2011
________________________________________________________________________________
5440/82/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, předání:
- stavby víceúčelového hřiště, vč. hřiště na streetball, na pozemku stávajícího parc.
čísla 2484/1 v katastrálním území Prostřední Suchá, v pořizovací ceně
2.221.115,- Kč, jehož součástí jsou tři zabudované koše na streetball v celkové
pořizovací ceně 78 909,- Kč, a části pozemku parc. čísla 2484/1,
k. ú. Prostřední Suchá, zastavěné stavbou hřiště, která bude geodeticky zaměřena
- stavby sportovní haly č. p. 1548 v Havířově-Městě, Komunardů 1, na pozemku
parc. čísla 988/3 v katastrálním území Havířov-město, vč. příslušenství (přípojky
vody, tepla a NN, část kanalizace dešťové a splaškové, oplocení, účelové
komunikace, zpevněné a travnaté plochy, vše dle geometrického plánu č. 167755/2010 a finančního rozpisu OIV) a pozemku parcelního čísla 988/3,
o výměře 2670 m2, k.ú. Havířov-město, zastavěného stavbou sportovní haly
2. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14, sídlo: Havířov - Podlesí,
Mládežnická 1564/11, předání:
- stavby školního hřiště a souvisejících chodníků na pozemku parc. č. 464/11, kat.
území Bludovice, realizované v r. 1984, v pořizovací ceně 3 650 678,- Kč.
- stavby opěrné zdi se schodištěm a zábradlím na pozemku parc. 464/11, kat.území
Bludovice, realizované v rámci dostavby školy v r. 1986, v pořizovací ceně
169 453,- Kč.
3. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres
Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31, sídlo: Havířov-Šumbark,
Moravská 497/29, předání:
- stavby přípojky kabelové televize pro školu (kolaudováno 23. 11. 1995), jejíž
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pořizovací cena činí 25 000,50 Kč.
- stavby přípojky telekomunikace školy (kolaudováno 23. 3. 2005), jejíž pořizovací
cena činí 69 029,- Kč
4. příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Havířov-Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 89, sídlo: Havířov-Bludovice,
Frýdecká 452/37, předání:
- zahradního traktoru zn. Partner v pořizovací ceně 57 000 tis. Kč
vzít na vědomí skutečnost, že vlivem výstavby sportovní haly na pozemku
parc. č. 988 v katastrálním území Havířov-město dochází dle geometrického
plánu č. 1677-55/2010
1. k dělení výše uvedeného pozemku na nově vzniklé pozemky:
- pozemek parc. č. 988/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc. č. 988/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc. č. 988/3 – zastavěná plocha
2. ke změně údajů na listu vlastnictví č. 3999 (vlastník statutární město Havířov,
hospodařící subjekt Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006):
na LV č. 3999 přibudou pozemky:
- parc. č. 988/1 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha (travnaté hřiště)
- parč. č. 988/2 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha (betonové hřiště)
z LV č. 3999 bude vyjmut pozemek parc. č. 988
________________________________________________________________________________
5441/82/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 odboru správy majetku__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010
odboru správy majetku (organizační jednotka 11) dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
5442/82/10 - Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek v systému
městské hromadné dopravy Havířov______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu tarifních podmínek pro kategorii cestujících „důchodci“ v systému městské
hromadné dopravy Havířov takto:
zrušit stanovenou dobu dopravní špičky v sobotu, neděli a svátky tak, aby v tomto
období byla zajišťována přeprava důchodců za zlevněné jízdné
a to s účinností od 12.12.2010
ukládá
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předat informaci dopravci ČSAD Havířov a.s. a panu Popovičovi o schválených
změnách tarifních podmínek
Z: vedoucí OKS
T: ihned
________________________________________________________________________________
5443/82/10 - Konference „Energetika v obcích“ – návrh na zrušení konference______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o důvodech návrhu na zrušení konference na téma
„Energetika v obcích“
ruší
své usnesení č. 4996/75/10 ze dne 19.5.2010, kterým bylo schváleno uspořádání
celostátní konference na téma „Energetika v obcích“, která se měla konat
ve dnech 23.-24. září 2010
ukládá
1. vrátit finanční částky jednotlivým společnostem, které byly obdrženy na základě
uzavřených smluv o reklamě a účastnické poplatky jednotlivým účastníkům
Z: ředitelka MKS
T: ihned
2. zaslat informaci o zrušení konference společnostem, které poskytly finanční částky
na základě uzavřené smlouvy o reklamě, lektorům, kteří měli vystoupit v rámci
plánované konference, účastníkům konference, kteří uhradili účastnický poplatek a
Svazu měst a obcí České republiky, který převzal záštitu nad touto konferencí
Z: vedoucí OKS
ve spolupráci s MKS
T: ihned
________________________________________________________________________________
5444/82/10 - Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce
světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově č. 454/DHR/95 ze dne
4.5.1995, uzavřené mezi městem Havířovem a Technickými službami Havířov a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce
světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově č. 454/DHR/95 ze dne 4.5.1995
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uzavřené mezi městem Havířovem a Technickými službami Havířov a.s., kterým se
rozšiřuje místo plnění o okružní křižovatku ulic Hlavní třída x Orlovská x U Nádraží x
Železničářů x Ostravská x U Koupaliště.
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 12 ke smlouvě
č. 454/DHR/95
Z: vedoucí OKS
T: 9/2010
________________________________________________________________________________
5445/82/10 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova - likvidace holubů v Havířově______
Rada města Havířova
bere na vědomí
přípis odesílatelky lentilka43@seznam.cz k doporučení způsobu likvidace holubů na
území města Havířova
schvaluje
text odpovědi dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi na přípis odesílatelky
lentilka43@seznam.cz
Z: vedoucí OKS
T: 15.9.2010
________________________________________________________________________________
5446/82/10 - Informace k možnosti odběru tepla z Dětmarovické elektrárny________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o možnosti odběru tepla z Dětmarovické elektrárny
________________________________________________________________________________

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 82. schůze Rady města Havířova
konané dne 8.9.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II. část
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SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 82. schůzi Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010
II.část
5447/82/10 - Žádost o odškodnění úrazu Evy Kysucké
5448/82/10 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH
5449/82/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
5450/82/10 - Opatření obecné povahy - Změna č.14 územního plánu města Havířov
5451/82/10 - Prodloužení ulice U Koupaliště s ulicí Formanskou – žádost občanů
5452/82/10 - Smlouva o partnerství k projektu Moravskoslezského kraje „Nástroje pro tvorbu
a údržbu územně analytických podkladů“ v rámci výzvy Integrovaného
operačního programu
5453/82/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5454/82/10 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
5455/82/10 - Smlouva o partnerství v rámci projektu „Digitálně technická mapa“
Moravskoslezského kraje (Integrovaný operační program)
5456/82/10 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2010 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
5457/82/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce “ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
5458/82/10 - ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – oprava usnesení
5459/82/10 - ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení a plánování včetně
vzdělávání“ – 2. oprava usnesení
5460/82/10 - Projekt „Dopravní terminál Havířov“ – účast statutárního města Havířova
na společném projektu s Českými drahami , a.s.
5461/82/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
5462/82/10 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a Městskou knihovnou –
Rekonstrukce části křídla G na knihovnu
5463/82/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
5464/82/10 - Informativní zpráva o činnosti Městské policie Havířov
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5465/82/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – starosta obce Heřmanice
5466/82/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – VZSK Celní správy ČR Heřmanice
5467/82/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku 2010
odboru sociálních věcí
5468/82/10 - „VÚH – osvětlení ledové plochy“ - uzavření Dodatku č. 1 k SoD č.714/OIV/10
5469/82/10 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží,
1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 650/OIV/10
5470/82/10 - „Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10
5471/82/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov “ - zahájení
otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby
5472/82/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ - zdůvodnění ceny
rekonstrukce
5473/82/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – Domov pro
osoby se zdravotním postižením (dodatek č. 1) ke dni 1.1.2011
5474/82/10 - Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu
bývalého dolu Dukla“ a uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci
5475/82/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
5476/82/10 - Depos Horní Suchá, a.s. - informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti
5477/82/10 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách
5478/82/10 - Půjčka ze sociálního fondu
5479/82/10 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
5480/82/10 - Zahraniční služební cesta na Slovensko – Podhájské
5481/82/10 - Služební cesta do Stříbra ve dnech 9. – 12.9. 2010
5482/82/10 - Úprava platu ředitelů příspěvkových organizací
5483/82/10 - Zpráva ze služební cesty do Rakouska konané ve dnech 19. – 20.8. 2010
5484/82/10 - Zpráva ze zahraniční služební cesty do Turčianských Teplic
5485/82/10 - Komise Rady města Havířova – zrušení
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5486/82/10 - „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“ v rámci
projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ – rozhodnutí o vyloučení zájemce a zrušení veřejné
zakázky a vyhlášení nového zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
5487/82/10 - Výsledek veřejné soutěže - nájem nebytových prostor – pronájem restauračního
zařízení v objektu Společenský dům
5488/82/10 - UŘ/20/OIV/10 - „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ – zrušení
zadávacího řízení
5489/82/10 - Návrh programu 24.zasedání Zastupitelstva města Havířova
5490/82/10 - Vyplacení mimořádné odměny
5491/82/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010
II.část
5447/82/10 - Žádost o odškodnění úrazu Evy Kysucké__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že úraz Evy Kysucké, který se stal dne 9.6.2010 na pozemku města ve dvorové části
ul. Družstevnická, bude řešen jako pojistná událost prostřednictvím pojišťovny
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit odškodnění ve výši 100 000,- Kč z rozpočtu města za úraz
Evy Kysucké způsobený pádem sušáku dne 9.6.2010
________________________________________________________________________________
5448/82/10 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova
za I. pololetí 2010
________________________________________________________________________________
5449/82/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů pořízení změny Územního plánu města Havířov - na pozemku parc.č. 884/11
v k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
________________________________________________________________________________
5450/82/10 - Opatření obecné povahy - Změna č.14 územního plánu města Havířov__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vydat dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , za použití ustanovení
§ 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 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, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4
stavebního zákona Změnu č.14 územního plánu města Havířov formou opatření
obecné povahy
________________________________________________________________________________
5451/82/10 - Prodloužení ulice U Koupaliště s ulicí Formanskou – žádost občanů____________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi na žádost občanů o urychlené řešení dopravní situace v oblasti hranice
měst Havířova a Šenova v rozsahu přílohy č.3 tohoto materiálu
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem odpovědi na žádost občanů o
urychlené řešení dopravní situace v oblasti hranice měst Havířova a Šenova
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení předmětné
odpovědi na žádost občanů kontaktní osobě tj. Ing. Karlu Jasiokovi, CSc.
Z: vedoucí OÚR
T: 9.9.2010
________________________________________________________________________________
5452/82/10 - Smlouva o partnerství k projektu Moravskoslezského kraje „Nástroje pro tvorbu
a údržbu územně analytických podkladů“ v rámci výzvy Integrovaného
operačního programu___________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství s Moravskoslezským krajem k projektu
„Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“
v rámci výzvy Integrovaného operačního programu
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Františka Chobota podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu Smlouvy o partnerství k projektu
Moravskoslezského kraje „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických
podkladů“
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ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova bezodkladně zajistit a odeslat
Moravskoslezskému kraji vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Smlouvy
o partnerství k projektu Moravskoslezského kraje „Nástroje pro tvorbu a údržbu
územně analytických podkladů“
________________________________________________________________________________
5453/82/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
________________________________________________________________________________
5454/82/10 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatného převodu majetku ČR - Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561,
- Radiostanice vozidlová GM 360, inventární číslo: M666/03,
výrobní číslo: 103TDW2515, rok pořízení: 2003, pořizovací cena 22.272,62 Kč,
do majetku města (pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Havířov-Životice )
pověřuje
Františka Chobota, primátora statutárního města podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu majetku
Z: vedoucí ORG
T: 30. 9. 2010
________________________________________________________________________________
5455/82/10 - Smlouva o partnerství v rámci projektu „Digitálně technická mapa“
Moravskoslezského kraje (Integrovaný operační program)____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství na realizaci projektu „Digitálně technická mapa“ s
Moravskoslezským krajem ( IČ 70890692)
________________________________________________________________________________
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5456/82/10 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2010 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010
na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Havířov v celkové
výši 20.900,- Kč za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o
poskytnutí této dotace.
pověřuje
Františka Chobota, primátora statutárního města, podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace v případě jejího schválení zastupitelstvem Moravskoslezského kraje.
Z: vedoucí ORG
T: 30.9.2010
________________________________________________________________________________
5457/82/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce “ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení ___
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Posílení PC sítě dle koncepce“
2. poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:
následné zakázky (opce):

ne
ano
ne

čerpání dotace:

ne

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. firma:
GC Systém a.s.
IČ : 64509826
2. firma:
BRAIN computers s.r.o., Ostrava
IČ : 25397265
3. firma:
C.T.S.E Servis, s. r. o.
IČ : 25833553
4. firma:
AutoCont CZ a.s., Ostrava
IČ : 47676795
5. firma:
K-net Technical International Group, s.r.o. IČ : 47916745
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení:
ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
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10/2010
12/2010

8. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným
prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 zákona:
a) výpis z OR
b) ŽL – doklad prokazující oprávnění
k podnikání vztahující se k předmětu veřejné
zakázky
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - údaj
o celkovém obratu za poskytnutí obdobných
dodávek v min. výši 6 mil. Kč bez DPH ročně za
poslední 3 účetní období - čestným prohlášením
11. technické kvalifikační předpoklady:
- podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona - seznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech, včetně min. 3 osvědčení objednatelů
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek
v hodnotě plnění ve výši min. 1mil,-Kč bez DPH/1
dodávka
- certifikáty min. Advanced Business Partner a Certified
Partner. Doložení kopiemi certifikátů.
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen:
náhradník:
1. Ing. Eduard Heczko
Miroslav Kronenberg
2. Alice Hegyi
Radim Mudra
3. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Katka Kavková
4. Ing. Jiřina Zvěřinská
Ing Jiří Pacák
5. Jiří Kubala
Ing. Roman Krystek
13. zadávací lhůta:

45 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
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4. Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OPS
T: 13.9.2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5458/82/10 - ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na
Magistrátu města Havířova“ – oprava usnesení______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
opravu usnesení č. 5313/81/10 ze dne 18.8.2010 o schválení podmínek
ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ v bodu 10 takto:
„10. vypustit splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle
§ 55 odst. 1 písm. c) zákona, tj. údaj o celkovém obratu za poskytnutí obdobných
služeb v min. výši 7 mil. Kč bez DPH ročně za poslední 3 účetní období
(2007, 2008, 2009)“
________________________________________________________________________________
5459/82/10 - ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení a plánování včetně
vzdělávání“ – 2. oprava usnesení__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
opravu usnesení č. 5228/79/10 ze dne 21.7.2010, ve znění usnesení č. 5311/81/10
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ze dne 18.8.2010, o schválení podmínek ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace
strategického řízení a plánování včetně vzdělávání“
1. v části schvaluje bodu 6 a 10 takto:
„6. doba realizace veřejné zakázky:

zahájení:
ukončení:

11/2010
05/2012

10. vypustit splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona, tj. údaj o celkovém obratu za poskytnutí
služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky (příprava a
realizace strategických dokumentů) v min. výši 8 mil. Kč bez DPH ročně
za poslední 3 účetní období (2007, 2008, 2009)“
2. v části ukládá bodu 3 takto:
„3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: září 2010“
________________________________________________________________________________
5460/82/10 - Projekt „Dopravní terminál Havířov“ – účast statutárního města Havířova
na společném projektu s Českými drahami , a.s.____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o jednání se zástupci České dráhy, a. s. ve věci budoucí spolupráce
na projektu pod názvem „Dopravní terminál Havířov“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit účast statutárního města Havířova na společném projektu
s Českými drahami, a.s. pod názvem „Dopravní terminál Havířov“
________________________________________________________________________________
5461/82/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
________________________________________________________________________________
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5462/82/10 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a Městskou knihovnou
– Rekonstrukce části křídla G na knihovnu________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o partnerství mezi statutárním městem Havířov, IČ: 00297488, se
sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město, 736 01 a Městskou knihovnou, příspěvková
organizace, IČ: 00601250 se sídlem Šrámkova 2, Havířov-Podlesí, 736 01, v rámci
projektu „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ financovaného z Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
pověřuje
primátora statutárního města Havířova pana Františka Chobota podpisem
dohody o partnerství
________________________________________________________________________________
5463/82/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit čerpání Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 255 000,- na nákup
technických a programových zařízení pro uložení elektronických dat Městské policie
Havířov a pro kvalitní provozování minikamer pro strážníky MP Havířov
uložit vedoucímu ekonomického 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 IV. na rok 2010.
________________________________________________________________________________
5464/82/10 - Informativní zpráva o činnosti Městské policie Havířov______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
a) Zprávu o humanitární pomoci MP Havířov při povodních v srpnu 2010
b) Informativní zprávu o činnosti MP Havířov za období od 1.1.2007 do 31.8.2010
________________________________________________________________________________
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5465/82/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – starosta obce Heřmanice___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí písemnost starosty obce Heřmanice p. Vladimíra Stříbrného
č.j. KP/90 979/2010 ze dne 27.8. 2010 – poděkování městu a příslušníkům Městské
policie Havířov za pomoc při odstraňování škod způsobených bleskovou povodní
v srpnu 2010
________________________________________________________________________________
5466/82/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – VZSK Celní správy ČR Heřmanice__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí písemnost vedoucího Výcvikového zařízení služební kynologie
Celní správy ČR Heřmanice p. Josefa Dušánka č.j. KP/90 034/2010 ze dne 25.8. 2010
– poděkování městu Havířov za okamžitou pomoc při odstraňování škod způsobených
bleskovou povodní dne 7.8. 2010 a řediteli Městské policie Havířov a příslušníkům
MP Havířov, kteří se významnou měrou podíleli na odstraňování následků
povodňových škod
________________________________________________________________________________
5467/82/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku 2010
odboru sociálních věcí__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu roku 2010
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
5468/82/10 - „VÚH – osvětlení ledové plochy“ - uzavření Dodatku č. 1 k SoD č.714/OIV/10___
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo 714/OIV/10 ze dne 23.6.2010 čl. III odst. 2 a
Přílohy č. 1 k této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 315.607,14 Kč Kč bez
DPH (378.728.57 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č.1
48

Usnesení ze 82. schůze Rady města Havířova
konané dne 8.9.2010

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo 714/OIV/10 ze dne 23.6.2010 čl. III odst. 2 a
z Přílohy č.1 této SoD stavebních prací za cenu 315.607,26 Kč bez DPH
(378.728.71 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č.1
3. změny položkového rozpočtu - Přílohy č.1 Smlouvy o dílo 714/OIV/10 související
s bodem 1 a 2
4. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 714/OIV/10 na provedení stavby “VÚH –
osvětlení ledové plochy“ v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, kterým se cena díla
v čl.VII.odst.1 nemění
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo č. 714/OIV/10 ze dne 23.6.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 714/OIV/10 ze dne 23.6.2010
Z: vedoucí OIV
T: 9.9.2010
________________________________________________________________________________
5469/82/10 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží,
1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 650/OIV/10____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 650/OIV/10 Čl. III., odst. 1. a Přílohy SoD
č. 1 o dodatečné stavební práce za cenu 1 811 880,18 Kč bez DPH
(2 174 256,21 Kč včetně DPH)
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 650/OIV/10 Čl. III., odst. 1 a z Přílohy
SoD č. 1 staveních prací za cenu 1 842 341,86 Kč bez DPH (2 210 810,23 Kč
včetně DPH)
3. změny položkového rozpočtu stavebních objektů SO 01, IO 01, IO 02.1, 800-C5 –
Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 650/OIV/10 související s body 1 a 2 tohoto
usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10 na provedení stavby č.
8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“,
kterým bude snížena cena díla dle Článku VII.. odst. 1 o částku 30 461,68 Kč bez
DPH (36 554,02 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 650/OIV/10 ze dne 9.6.2010
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10 ze dne 9.6.2010
Z: vedoucí OIV
T: 20.9.2010
________________________________________________________________________________
5470/82/10 - „Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o průběhu výstavby investiční akce „Rekonstrukce velkého rondelu na
silnici I/11 Havířov“ ve znění důvodové zprávy
schvaluje
1. v článku 3.2.1 Smlouvy o dílo č. 657/OIV/10 změnu termínu dokončení díla na 59
kalendářních dnů ode dne zahájení prací
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10 na provedení stavby č.
8049 „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ v rozsahu bodu 1.
tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 657/OIV/10 ze dne 8. 6. 2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10 ze dne 8. 6. 2010
Z: vedoucí OIV
T: 15.9. 2010
________________________________________________________________________________
5471/82/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov “
- zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov “
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

ne

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení
ukončení

7. základní hodnotící kritéria:

výše nabídkové ceny
metodické zpracování projektu
analýza rizik
smluvní a organizační zajištění

8. ostatní podmínky:

záruční lhůta minimálně 12 měsíců
od ukončení poradenství

: 12/2010
: 12/2012
50%
25%
15%
10%

9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon")
10. profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 zákona:
písm. a) výpis z OR
písm. b) doklad k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci
písm. c) doklad vydaný Českou advokátní komorou prokazující členství
dodavatele v této komoře
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- podle § 55 zákona :
písm. a) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, na minimální
výši 20 miliónů Kč.
písm. c) Celkový obrat uchazeče dosažený za služby v součtu za poslední tři
uzavřená účetní období minimálně ve výši 30 miliónů Kč bez DPH
12. technické kvalifikační předpoklady:
- podle § 56 zákona :
písm. a )
Seznam významných služeb poskytovaných dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením rozsahu a doby poskytnutí.
Ekonomické poradenství :
i. tři služby, jejichž předmětem bylo zpracování koncesního projektu, každém
jednotlivém případě s předpokládanou hodnotou investičních nákladů
převyšující 350 000 000,- Kč bez DPH
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ii. alespoň jedna ze služeb uvedených v seznamu dle výše stanovených požadavků
musí být minimálně ve stádiu uzavřené smluvní dokumentace se soukromým
partnerem
iii. alespoň jedna ze služeb uvedených v seznamu dle výše stanovených
požadavků činila odměna za poskytnutou službu 5 000 000,- Kč bez DPH
Právní poradenství :
i. pět služeb, jejichž součástí bylo zpracování koncesních dokumentací dle
koncesního zákona, v každém jednotlivém případě s předpokládanou
hodnotou koncese převyšující 100 000 000,- Kč bez DPH,
ii. tři služby, jejichž předmětem byla organizace otevřeného řízení při zadání
nadlimitní veřejné zakázky dle ZVZ,
iii. tři služby, jejichž předmětem bylo zpracování právního stanoviska v oblasti
českého a evropského práva koncesí, veřejných koncesních zakázek
a veřejných zakázek a v každém z uvedených případů též v oblasti veřejné
podpory,
Alespoň u jedné ze služeb uvedených v seznamu dle výše stanovených požadavků
činila odměna za poskytnutou službu min. 1 000 000,- Kč bez DPH
písm. b)
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů týmu dodavatele poskytující
příslušné služby v následujícím rozsahu :
Ekonomické poradenství :
i. vedoucí ekonomického týmu musí mít min. 4 roky praxe z poradenství pro
veřejný sektor a zkušenost s poskytováním ekonomických služeb, přičemž
alespoň u jedné z těchto služeb působil na pozici vedoucího týmu v rozsahu
uvedeném v ZD
ii. ekonomický expert musí mít min. 4 roky praxe poradenství pro veřejný sektor
a s zkušenost s poskytováním ekonomických služeb v rozsahu uvedeném
v ZD
iii. expert na finanční modelování musí mít min. 3 roky praxe poradenství pro
veřejný sektor a zkušenost s poskytováním ekonomických služeb v rozsahu
uvedeném v ZD
Právní poradenství :
i. nejméně tříčlenný tým pro poskytnutí požadovaných služeb, kde všichni
členové týmu musejí mít VŠ vzdělání právního směru,
ii. vedoucí právního týmu musí mít min. 5 let praxe v oblasti koncesí, veřejných
koncesních zakázek, nebo veřejných zakázek, z toho min. 3 roky pro veřejný
sektor, a zkušenost s poskytováním právních služeb v rozsahu uvedeném
v ZD, přičemž alespoň u tří z těchto služeb působil na pozici vedoucího týmu,
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iii. všichni členové týmu musí mít zkušenost s realizací alespoň tří služeb, jejichž
součástí bylo zpracování koncesní dokumentace dle koncesního zákona
alespoň pěti služeb, jejichž součástí bylo zpracování dokumentace dle ZVZ.
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
3. Mgr. Martin Velík
Ing. Veronika Vokounová, MBA
4. Ing. Eduard Heczko
Radim Mudra
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
PaedDr. Svatopluk Novák
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
3. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
4. Zdeněk Konečný
Martin Cyž
5. Karel Sachmerda
Ing. Jiří Šebesta
6. Mgr. Martin Velík
Ing. Veronika Vokounová, MBA
15. zadávací lhůta:

90 dnů

pověřuje
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení
v rozsahu § 151 zákona
2. společnost EuroAssist, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Zdeňka Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 10. 9. 2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti EuroAssist, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 17. 9. 2010
________________________________________________________________________________
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5472/82/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ - zdůvodnění ceny
rekonstrukce__________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zprávu o zdůvodnění navýšení ceny při projektování stavby
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“
________________________________________________________________________________
5473/82/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – Domov pro
osoby se zdravotním postižením (dodatek č. 1) ke dni 1.1.2011_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Dodatek č.1 k úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace
SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením ze dne 31.10.2009,
kterým se mění název organizace
na nový název SANTÉ- centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
s účinností od 1.1.2011
pověřit
1. pana Františka Chobota, primátora města, a JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka
primátora pro sociální rozvoj, podpisem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině a úplného
znění Zřizovací listiny SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb
2. vedoucí odboru právních služeb MMH vydáním úplného znění zřizovací listiny
________________________________________________________________________________
5474/82/10 - Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu
bývalého dolu Dukla“ a uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod „Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého
dolu Dukla“ s Českou republikou – Ministerstvem financí – dle přílohy č.1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vzít na vědomí uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění
ekologických škod - „Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční
území areálu bývalého dolu Dukla“ s Českou republikou – Ministerstvem financí
schválit uzavření dodatek ke smlouvě č.78/OPS/10 ze dne 16.2.2010 o spolupráci
s Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone a.s. – dle přílohy č. 2
pověřit podpisem dodatek ke smlouvě č.78/OPS/10 Ing. Eduarda Heczka, náměstka
pro ekonomiku a správu majetku
pověřuje
podpisem dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku
________________________________________________________________________________
5475/82/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. program a termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne
5.10.2010 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28.října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava
2. záměr Moravskoslezského kraje posílit pozici ve společnosti KIC Odpady, a.s.
s ohledem na budoucí závazky Moravskoslezského kraje při úvěrovém financování
realizace projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“
uložit
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu shodně s návrhem
představenstva společnosti KIC Odpady, a.s.
________________________________________________________________________________
5476/82/10 - Depos Horní Suchá, a.s. - informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti____________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní
Suchá, a.s. dne 1.10.2010 v 9:00 hodin v sídle společnosti a program mimořádné valné
hromady dle přílohy
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uložit zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady – pro zvolení osob dle návrhu
představenstva
3. Odvolání a volba člena dozorčí rady – pro znovuzvolení Ing. Petra Oborného za
člena dozorčí rady společnosti na další funkční období
________________________________________________________________________________
5477/82/10 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o změnách právní úpravy zadávání veřejných zakázek od 15.9.2010
________________________________________________________________________________
5478/82/10 - Půjčka ze sociálního fondu______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu
ve výši 20.000,- Kč paní Petře Pospíšilové, bytem ……………………………...,
k překlenutí mimořádně tíživé životní situace za podmínek
dle čl. IV. Statutu sociálního fondu.
pověřit tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o půjčce
dle bodu 1. tohoto usnesení.
Z: tajemník MMH
T: 10/2010
________________________________________________________________________________
5479/82/10 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města :
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
v hodnotě do 20 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
v hodnotě do 20 tis. Kč
- SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí,
Tajovského 1, v hodnotě do 30 tis. Kč
- Domu pro matku s dětmi AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 20 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, v hodnotě do 10 tis. Kč
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uložit informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.
Z: vedoucí KP
T: 12.11.2010
________________________________________________________________________________
5480/82/10 - Zahraniční služební cesta na Slovensko – Podhájské_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu na Slovensko, Podhájské, která se uskuteční dne 22.9.2010
pro Ing. Tamaru Šeligovou, ředitelku SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním
postižením a pana Miroslava Kronenberga, člena rady města,
za účelem posouzení nabízeného objektu pro ozdravný pobyt uživatelů SANTÉ –
Domova pro osoby se zdravotním postižením v roce 2011
________________________________________________________________________________
5481/82/10 - Služební cesta do Stříbra ve dnech 9. – 12.9. 2010___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
služební cestu Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku a Ing. Karla Chodury, člena Zastupitelstva města Havířova,
do Stříbra na 14. setkání hornických měst a obcí v České republice
a do Prahy na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve dnech 9. – 12. 9. 2010.
________________________________________________________________________________
5482/82/10 - Úprava platu ředitelů příspěvkových organizací____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací Správy sportovních a rekreačních
zařízení Havířov panu Ing. Jiřímu Bednářovi, a Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace, panu MUDr. Milanu Dlábkovi,
s účinností od 1.10. 2010 dle přílohy
________________________________________________________________________________
5483/82/10 - Zpráva ze služební cesty do Rakouska konané ve dnech 19. – 20.8. 2010_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze služební cesty do Rakouska konané ve dnech 19. – 20. srpna 2010
________________________________________________________________________________
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5484/82/10 - Zpráva ze zahraniční služební cesty do Turčianských Teplic__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční služební cesty do Turčianských Teplic, která se uskutečnila
ve dnech 20. – 22.8.2010.
________________________________________________________________________________
5485/82/10 - Komise Rady města Havířova – zrušení____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení funkčního období 2006-2010 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Havířova a Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova ke dni 14.10.2010
ruší
z důvodu ukončení volebního období 2006 – 2010 ke dni 14.10.2010
tyto komise Rady města Havířova:
- Komisi pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)
- Komisi bytovou
- Komisi energetickou
- Komisi investiční
- Komisi kulturní a letopiseckou
- Komisi protidrogovou a prevence kriminality
- Komisi pro občanské záležitosti
- Komisi pro přidělování bytů zvláštního určení
- Komisi pro plánování sociálních služeb
- Komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
- Komisi pro územní rozvoj a dopravu
- Komisi sociální
- Komisi sportovní
- Komisi školskou
- Komisi zdravotní
- Komisi životního prostředí
ukládá
dosavadním tajemníkům těchto komisí informovat o výše uvedeném usnesení Rady
města Havířova jejich členy
T: 30.9.2010
Z: tajemníci výše uvedených komisí
________________________________________________________________________________
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5486/82/10 - „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“ v rámci
projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ – rozhodnutí o vyloučení zájemce a zrušení veřejné
zakázky a vyhlášení nového zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu_______________________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. VZ/19/VVSR/10 „Zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků – přímá terénní práce“ zájemce:
Centrum nové naděje, se sídlem Farní 6, 73801 Frýdek-Místek, IČ 70632031,
z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace (překročení maximální
ceny bez DPH)
ruší
zakázkové řízení VZ/19/VVSR/10 „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků –
přímá terénní práce“ vyhlášené usnesením RMH čís. 5233/79/10 ze dne 21.7.2010, a
to z důvodu, že jediná nabídka, která byla v tomto zakázkovém řízení učiněna, musela
být z důvodu nesplnění podmínek ze zadávacího řízení vyloučena
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení zájemce a rozhodnutí o zrušení
VZ/19/VVSR/10 společnosti Centrum nové naděje
Z: vedoucí VVSR
T: 10.9.2010
2. zajistit odeslání rozhodnutí RMH o zrušení VZ/19/VVSR/10 ke zveřejnění
na adrese poskytovatele dotace MSK a zveřejnit rozhodnutí RMH o zrušení
VZ/19/VVSR/10 na www.havirov-city.cz/verejne-zakazky/
Z: vedoucí VVSR
T: do 3 dnů od účinnosti
rozhodnutí
schvaluje
1. zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
následné zakázky (opce):

ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu
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4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná
2. Národní institut pro další vzdělávání, Ostrava
3. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.,
Moravská Ostrava
4. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace
5. Centrum nové naděje, Frýdek-Místek

IČ: 62331752
IČ: 45768455
IČ: 28576217
IČ: 62330403
IČ: 70632031

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 10/2010
ukončení: 05/2012

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:
- čestné prohlášení v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence
- doklad o oprávnění k podnikání odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
- živnostenský list, případně jiný doklad prokazující oprávnění k poskytování
služby dle předmětu veřejné zakázky
10. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných služeb – školení v oblasti pedagogiky za poslední
3 roky (9/2007-8/2010)
- seznam pedagogů podílejících se na plnění veřejné zakázky s limitem
min. 4 pedagogů
- doklad o vysokoškolském vzdělání v oblasti speciální pedagogiky pedagogů
podílejících se na plnění veřejné zakázky
11. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
2. PaedDr. Svatopluk Novák
3. Ing. Ladislav Nedorost
4. Ing. Almáš Vladan
5. Bc. Luboš Pekárek
náhradníci: JUDr. Bronislav Bujok, Mgr. Rudolf Šimek, Ing. Petra Kvapulinská,
Ing. Hana Navrátilová, PaedDr. Lumír Šlachta
13. zveřejnění výzvy:

www.havirov-city.cz/verejne-zakazky/
a www.nuts2moravskoslezsko.cz
60

Usnesení ze 82. schůze Rady města Havířova
konané dne 8.9.2010

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku a dodatečných informací k zadávacím podmínkám Ing. Zdeňka
Osmanczyka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
zveřejnit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům dle
tohoto usnesení
Z: vedoucí VVSR
T: 09/2010
________________________________________________________________________________
5487/82/10 - Výsledek veřejné soutěže - nájem nebytových prostor – pronájem restauračního
zařízení v objektu Společenský dům______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výsledek veřejné soutěže p.č. 2/VS-MKS/2010 - na nájem nebytových prostor
– restauračního zařízení o celkové výměře 365,06 m2
v objektu Společenského domu Havířov, Dlouhá tř. 19, Havířov-Město
za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové zprávy a příloh
pověřuje
ředitelku MKS Havířov Mgr. Yvonu Dlábkovou uzavřít s vítězem veřejné soutěže
– firmou IAN PERFEKT, s.r.o., se sídlem: Dělnická 385/99, Havířov-Prostřední
Suchá, IČO : 26840341,
smlouvu o nájmu nebytových prostor v SD Havířov
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 15.9. 2010

ukládá

MRA, s.r.o. Havířov vzít na vědomí výsledek veřejné soutěže
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 15.9. 2010
________________________________________________________________________________
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5488/82/10 - UŘ/20/OIV/10 - „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ – zrušení
zadávacího řízení______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. UŘ/20/OIV/10 – „Rekonstrukce
části křídla G na knihovnu“ společností STILT PROJECTS s.r.o. na základě
mandátní smlouvy č. 939/OIV/10 dne 30.8.2010
2. doporučení společnosti STILT PROJECTS s.r.o. na zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku č. UŘ/20/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
dle přílohy
ruší
zadávací řízení na veřejnou zakázku č. UŘ/20/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G
na knihovnu“ z důvodů uvedených v příloze
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí společnosti STILT PROJECTS, s.r.o. k zajištění dalších úkonů
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 13.9.2010
________________________________________________________________________________
5489/82/10 - Návrh programu 24.zasedání Zastupitelstva města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 20. září 2010 od 8:00 hod. v Kulturním domě RADOST
dopracovaný o připomínky členů rady města a závěry přijaté na 82.schůzi
Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
5490/82/10 - Vyplacení mimořádné odměny___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení mimořádné odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce MKS Havířov
za úspěšnou organizaci Havířovských slavností 2010 z rozpočtových prostředků
příspěvkové organizace ve výši dle návrhu členů RMH
________________________________________________________________________________
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5491/82/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

K bodu č.69 schváleného programu ve věci žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na dobudování
Domu Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark,
Rada města Havířova nepřijala žádné usnesení.
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USNESENÍ
z 83. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.9.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/101 365/Kl/2010

V Havířově dne 29.9.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora
Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 83. schůzi Rady města Havířova, konané dne 29.9.2010
5492/83/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5493/83/10 - Schválení ověření zápisu
5494/83/10 - Schválení programu 83. schůze RMH, konané dne 29.9.2010
5495/83/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5496/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Vohnoutová
5497/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milada Vohnoutová
5498/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jan Mezei
5499/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Horváth
5500/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kristýna Vrátná
5501/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Libuše Pokorná
5502/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tereza Bíziková
5503/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Andrea Dirová
5504/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Kelnerová
5505/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Pospíšilová
5506/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Jurková
5507/83/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Bílková
5508/83/10 - Mimořádné přidělení náhradního obecního bytu – Rostislav Roun
5509/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Bc. Kateřina Holeszová
a Mgr. Břetislav Holesz
5510/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Kristýna Surmová a Michal Surma
5511/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Barbora Milková
5512/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Sylvie Poláková
5513/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Božena Dobešová, DiS. a Jaroslav Dobeš
5514/83/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Marie Chlebíková
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5515/83/10 - Přidělení jiného velikostně menšího obecního bytu – Anna Wowrová
5516/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Jana Barvenčíková
5517/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu - Eva Fuňková
5518/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Simona Adamcová a Roman Adamec (rozvedené manželství)
5519/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Lenka Gabčová
5520/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Pavlína Uhrová
5521/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– manž. Simona Sabó a Roman Sabó
5522/83/10 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Dalibor Lauko
5523/83/10 - Změna usnesení Rady města Havířova – Bruno Chwistek
5524/83/10 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jitka Tomečková
5525/83/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark
5526/83/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město
5527/83/10 - Záměr pronájmu částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
5528/83/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město
5529/83/10 - Pronájem pozemku parc.č. 93/3, k.ú. Prostřední Suchá
5530/83/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská
část Prostřední Suchá“
5531/83/10 - Smluvní vztah k pozemku parc.č. 1469/3, k.ú. Šenov u Ostravy
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
5532/83/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Parkoviště Nad Terasou v Havířově-Podlesí, 2. a 3. etapa“
5533/83/10 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
5534/83/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 65/2, 66/2, k.ú. Dolní Datyně
5535/83/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části H objektu Radnice
5536/83/10 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor a části střechy na obytném
domě ul. Čelakovského 1594, Havířov-Podlesí
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5537/83/10 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město
5538/83/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Gen. Svobody 24,
Havířov-Šumbark
5539/83/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
5540/83/10 - Prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na obytném domě
Dlouhá tř. 17, Havířov-Město
5541/83/10 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
- p. Jaroslav Machačík
5542/83/10 - Souhlas s umístěním provozovny - internetového obchodu v obecním bytě
- Ing. Liběna Juklová
5543/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 490/49 v Havířově-Městě
5544/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+2
bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 694/11b v Havířově – Šumbarku
5545/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově – Město
5546/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově – Městě
5547/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
5548/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku
5549/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1106/9 v Havířově – Šumbarku
5550/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbarku
_
5551/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8 o vel. 1+2
na ulici Lašská 1147/7 v Havířově – Městě
5552/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+1
na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově – Městě
5553/83/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 12 o velikosti 57.05 m2
v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově – Městě
5554/83/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+2 v domě na ul. Mozartova 1063/7
v Havířově - Město
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5555/83/10 - Prodej bytu č.12 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov – Město
5556/83/10 - Prodej bytu č.13 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov – Město
5557/83/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5558/83/10 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH
5559/83/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
předkládaného v rámci IPRM do ROP
5560/83/10 - Žádost o schválení dílčího projektu
„Obytná ulice U Tesly, Šípková včetně ochranné zeleně, obytná ulice Mládí“
5561/83/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – srpen 2010
5562/83/10 - Žádost Základní školy Havířov – Šumbark, Gen. Svobody o souhlas s převodem
částky 30 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
5563/83/10 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem
5564/83/10 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
5565/83/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
5566/83/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých Nadaci KB
Jistota, Nadačním fondem Evraz a Úřadem práce
5567/83/10 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na mateřských
a základních školách
5568/83/10 - Výsledky periodických hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
5569/83/10 - Nominace zástupců do hodnotitelských komisí pro periodické hodnocení ředitelů
základních škol
5570/83/10 - Osobnost kultury, Talent a Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
za rok 2010
5571/83/10 - Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
5572/83/10 - Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně – Domov
seniorů Havířov, p.o., J.Seiferta 1530/14, Havířov-Město
5573/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu v DPS
- Marta Růžicová
5574/83/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty v Chorvatsku
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5575/83/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 21 v Domě
s pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody 266/15 v Havířově-Šumbarku
p. Květuši Grossmannové
5576/83/10 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
5577/83/10 - ZPŘ/21/OIV/10 - „Náměstí T.G.Masaryka“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
5578/83/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1 pro ZŠ 1. máje
- informace o výsledku zadávacího řízení
5579/83/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1 pro ZŠ K. Světlé
- informace o výsledku zadávacího řízení
5580/83/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1 pro ZŠ Jarošova
- informace o výsledku zadávacího řízení
5581/83/10 - Zpráva o činnosti Komise pro přidělování bytů zvláštního určení RMH
5582/83/10 - Informativní zpráva o firmách, které se budou prezentovat na základě
uzavřených smluv o provedení reklamy a darovací smlouvy u příležitosti
konference „Zelená města – města budoucnosti“, která se bude konat
dne 5.10.2010 v Kulturním domě RADOST
5583/83/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie a Estonska
5584/83/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.9.2010
5492/83/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu z 83.schůze Rady města Havířova, konané dne 29.9.2010
PaedDr. Svatopluka NOVÁKA
________________________________________________________________________________
5493/83/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 82.schůze Rady města Havířova, konané dne 8.9.2010
________________________________________________________________________________
5494/83/10 - Schválení programu 83. schůze RMH, konané dne 29.9.2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.9.2010 upravený
dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
5495/83/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
1095/15/07

Okružní křižovatka silnic I/11, II/475 a místních komunikací
U Nádraží, Železničářů, U Koupaliště v Havířově - informativní zpráva
3268/48/09 Daň z přidané hodnoty
4536/ 9/10 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 298/1, k.ú. Bludovice
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4785/73/10

Metodika statutárního města Havířova „Standardy pro veřejné
osvětlení, světelnou výzdobu a připojovací místa instalovaná
v souvislosti s veřejným osvětlením“
4981/ 5/10 Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci stavby:
„Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, II. a III. etapa“ – dokončení
4996/75/10 Uspořádání celostátní konference na téma „Energetika v obcích“
5003/75/10 Evropský týden mobility 2010 v Havířově
5125/76/10 Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova
konaných ve dnech 3. – 5. 9. 2010
5199/78/10 OŘ/13/OIV/10 – „PD - Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
5228/79/10 Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu
města Havířova“
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na služby
5256/79/10 Smluvní vztahy pro stavbu :
„Splašková kanalizace města Havířov - městská část Dolní Suchá”
5276/79/10 „Stavba protipovodňové hráze Areál volného času, Havířov-Město“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/OIV/09
5324/81/10 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče
Stružník“
5328/81/10 Smluvní vztahy pro účely stavby : „ Regenerace panelového sídliště
Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou , 1. etapa – Obytné ulice Emy
Destinnové a Heleny Malířové včetně obratiště autobusů“
5331/81/10 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.
5336/81/ 0 Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice, Svornosti 2,
Havířov-Město
5371/81/10 Stavba č. 8041 „IPRM pro ROP Rekonstrukce části křídla G na
knihovnu“ - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
5372/81/10 „ZŠ Kapt. Jasioka – výměna střešní krytiny a oprava dřevěných částí
krovu, uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 614/OIV/10
5376/81/10 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2010
5378/81/10 „Náměstí T.G.Masaryka“ - zahájení zjednodušeného podlimitního
zadávacího říze í na služby
5386/81/10 JŘBU/18/OIV/10 - „Sesuv svahu Hálkova-Stružník“ – rozhodnutí
o přidělení veřejné zakázky
5397/82/10 Zapojení základní školy do grantu v rámci programu Comenius
5399/82/10 VZ/12/OŠK/10 – rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9 na Centrum
volnočasových aktivit - výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
5400/82/10 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 -„Ostatní dotace a
dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
5402/82/10 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům
5403/82/10 Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
5404/82/10 Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a bytu – Vyšší
odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
5407/82/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
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o vel. 1+2 na ulici Majakovského 880/14 v Havířově – Městě
5408/82/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 34
o vel. 1+3 na ulici Vrchlického 1480/14 v Havířově – Podlesí
5409/82/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+3 na ulici Majakovského 874/2 v Havířově – Městě
5410/82/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě
5411/82/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31
o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Městě
5420/82/10 VZ „Sanace a regenerace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5
v Havířově-Městě“ - rozhodnutí o námitkách uchazeče
5431/82/10 Pronájem části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark
5432/82/10 Ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1281, k.ú. Havířov-město
5442/82/10 Žádost p. Milana Popoviče o schválení úpravy tarifních podmínek
v systému městské hromadné dopravy Havířov
5443/82/10 Konference „Energetika v obcích“ – návrh na zrušení konference
5445/82/10 Písemnost adresovaná Radě města Havířova - likvidace holubů
v Havířově
5451/82/10 Prodloužení ulice U Koupaliště s ulicí Formanskou – žádost občanů
5468/82/10 „VÚH – osvětlení ledové plochy“ - uzavření Dodatku č. 1 k SoD
č.714/OIV/10
5469/ 2/10 Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na
Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 650/OIV/10
5470/82/10 „Stavba č. 8049 – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11
Havířov“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 657/OIV/10
5485/82/10 Komise Rady města Havířova – zrušení
5487/82/10 Výsledek veřejné soutěže - nájem nebytových prostor – pronájem
restauračního zařízení v objektu Společenský dům
5488/82/10 UŘ/20/OIV/10 - „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ – zrušení
zadávacího řízení
________________________________________________________________________________
5496/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Vohnoutová__________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Markétě Vohnoutové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5497/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milada Vohnoutová___________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
sníženou kvalitou se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
9
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pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Miladě Vohnoutové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5498/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jan Mezei____________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Janu Mezeiovi, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5499/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Horváth________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Josefu Horváthovi, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5500/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kristýna Vrátná______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Kristýně Vrátné, bytem ………………………… s tím, že nájemní smlouva
bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5501/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Libuše Pokorná_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Libuši Pokorné, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
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5502/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tereza Bíziková_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Tereze Bízikové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5503/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Andrea Dirová________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Andrei Dirové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5504/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Kelnerová____________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Barboře Kelnerové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5505/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Pospíšilová______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Lucii Pospíšilové, bytem ………………………… s tím, že nájemní smlouva
bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5506/83/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Jurková_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
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mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Veronice Jurkové, bytem ………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k bytu jmenovaná předloží pravomocný rozsudek
soudu o rozvodu manželství
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5507/83/10 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Bílková_______
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 4256/63/09 ze dne 18.11.2009
________________________________________________________________________________
5508/83/10 - Mimořádné přidělení náhradního obecního bytu – Rostislav Roun_____________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení náhradního obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města panu Rostislavu Rounovi, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5509/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Bc. Kateřina Holeszová
a Mgr. Břetislav Holesz_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v Havířově-Městě nebo v HavířověPodlesí manželům Bc. Kateřině Holeszové a Mgr. Břetislavu Holeszovi,
bytem …………………………
_______________________________________________________________________________
5510/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Kristýna Surmová a Michal Surma____
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
12

Usnesení ze 83. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.9.2010

manž. Kristýně Surmové a Michalu Surmovi, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5511/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Barbora Milková__________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Barboře Milkové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5512/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – Sylvie Poláková____________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Sylvii Polákové, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5513/83/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Božena Dobešová, DiS. a Jaroslav Dobeš_
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období max. ve II. poschodí obytného domu
nebo v domě kde je situovaný výtah v kterékoliv lokalitě města
manž. Boženě Dobešové, DiS. a Jaroslavu Dobešovi, bytem …………………………
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k nově přidělenému bytu jmenovaní předloží
doklad potvrzující skutečnost, že ukončili nájemní poměr k bytu č. 12 o vel. 1+2
v majetku RPG Byty, s.r.o.,
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5514/83/10 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Marie Chlebíková_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
13
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na ul. Dlouhá tř. 1045/59 v Havířově-Městě
paní Marii Chlebíkové, bytem ………………………… pod podmínkou, že:
- byt č. 11 o vel. 1+2, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5515/83/10 - Přidělení jiného velikostně menšího obecního bytu – Anna Wowrová___________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
p. Anně Wowrové, bytem …………………………
pod podmínkou, že:
- stávající byt č. 25 o vel. 1+3, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní řádně
vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5516/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Jana Barvenčíková___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č.12
o vel. 1+2 v domě na ul. J. Gagarina 1508/22 v Havířově-Městě
s p. Janou Barvenčíkovou, bytem …………………………
pod podmínkou, že tato bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5517/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu - Eva Fuňková_
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 2
o vel. 0+1 v domě na ul. Moskevská 1073/5 v Havířově-Městě
s p. Evou Fuňkovou, bytem …………………………
pod podmínkou, že tato bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
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5518/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Simona Adamcová a Roman Adamec (rozvedené manželství)________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 11
o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbarku
s p. Simonou Adamcovou a p.Romanem Adamcem, bytem …………………………
s tím, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5519/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Lenka Gabčová
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 8
o vel. 0+1 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
s p. Lenkou Gabčovou, bytem ………………………… s tím, že nájemní smlouva
bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5520/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Pavlína Uhrová
Rada města Havířova
neschvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 11
o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. V.K. Klicpery 289/3 v Havířově-Šumbarku
s p. Pavlínou Uhrovou bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5521/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– manž. Simona Sabó a Roman Sabó______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 14
o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Akátová 458/1 v Havířově-Šumbarku
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s manž. Simonou Sabó, bytem ………………………… a Romanem Sabó,
bytem …………………………
s tím, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5522/83/10 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu – Dalibor Lauko____
Rada města Havířova
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+1
v domě na ul. Fibichova 227/21 v Havířově-Městě
s p. Daliborem Lauko, bytem …………………………
________________________________________________________________________________
5523/83/10 - Změna usnesení Rady města Havířova – Bruno Chwistek_____________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 5170/77/10 ze dne 23.6.2010
schvaluje
přidělení jiného náhradního obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Bruno Chvistkovi, bytem ………………………… pod podmínkou, že:
- bezbariérový byt č. 65 o vel. 1+2 na ul. Chrpová 536/2 v Havířově-Městě,
jmenovaný řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k přidělenému bytu bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
5524/83/10 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jitka Tomečková______________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 14.724,- Kč
paní Jitce Tomečkové, bytem …………………………
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část
poplatku z prodlení, tj. 14.724 ,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
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5525/83/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č.1390/16, k.ú.Šumbark, zahrada o výměře 247 m2,
manželům Orestise Vlachopulose a Kateřiny Vlachopulosové,
bytem …………………………
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
5526/83/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 2459 o výměře 21 m2 a parc.č. 2476 o výměře 21 m2,
kat. území Havířov-město
manželům Kamilu Střížovi a Martině Střížové, bytem …………………………
za účelem dostavby dvojgaráže za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 21 000,- Kč
________________________________________________________________________________
5527/83/10 - Záměr pronájmu částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpovědi nájemních smluv na pronájmy částí pozemků na místních komunikacích
uzavřených v souladu s usn. RMH č. 4202/62/09 ze dne 4.11.2009 za účelem
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi v jednoměsíční výpovědní lhůtě a
záměr pronájmu částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi formou veřejné soutěže, za podmínek
stanovených Vyhláškou, a to :
1. části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město, o výměře 60 m2, ul. Železničářů,
na parkovací místo označeno č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5 s podélným stáním
(1 park. místo/12 m2)
2. části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře 36 m2,
ul. Československé armády, na parkovací místo označeno č. 6, č. 7, č. 8, s podélným
stáním (1 park. místo/12 m2)
3. části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice, o výměře 36 m2, ul. Dlouhá třída,
na parkovací místo označeno č. 9, č. 10, s šikmým stáním (1 park. místo/18 m2)
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s tím, že minimální výše za pronájem 1 parkovacího místa činí 30.000,-Kč
(včetně DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky
Z: vedoucí OSM
T: 1.10. 2010
________________________________________________________________________________
5528/83/10 - Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město,
o výměře 160 m2, panu Ladislavu Bednářovi, bytem …………………………
za účelem zahrady
2. pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město, o výměře 160 m2,
panu Kamilu Révayovi, bytem ………………………… , za účelem zahrady,
za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.10. 2010
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 224,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2010
________________________________________________________________________________
5529/83/10 - Pronájem pozemku parc.č. 93/3, k.ú. Prostřední Suchá_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 93/3 , zahrada o výměře 5 539 m2,
k.ú. Prostřední Suchá
od vlastníka společnosti Dukla Industrial Zone, a.s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 27828611
za účelem využití - plocha pro volný výběh psů
doba pronájmu - na dobu neurčitou od 1. 1. 2011
výše nájemného - 3,- Kč/m2/rok, tj. 16 617,- Kč + DPH
pověřuje
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
dodatku č.2 k nájemní smlouvě č. 869/OSM/09
Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2010
________________________________________________________________________________
5530/83/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská
část Prostřední Suchá“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
1. výpůjčku pozemků v k.ú. Prostřední Suchá
1a) části parc. č. 1732/1 o výměře cca 105 m2 a části parc. č. 1732/2
o výměře cca 300 m2,
půjčitel: Jarmila Miervová, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby, s tím, že půjčitel požaduje vybudování kanalizační přípojky a příjezdové
komunikace,
1b) části parc. č. 1737/10 o výměře 200 m2,
půjčitelé spoluvlastníci:
- manž. Jozef Pilarik a Eliška Pilariková, bytem …………………………
- Miloš Pilarik, bytem …………………………
- Jiřina Krupilová, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby, s tím, že spoluvlastníci požadují vybudování kanalizační přípojky na parc. č.
1737/7 a 1737/8, a zřízení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1737/8,
1c) části parc. č. 1737/9 o výměře 100 m2,
půjčitel: Jiřina Krupilová, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
1d) části parc. č. 1737/26 o výměře 101 m2,
půjčitelé: manž. Miroslav Fulka a Jiřina Fulková, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
1e) části parc. č. 1748/14 o výměře 179 m2,
půjčitel: Věra Kalinková, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby s tím, že půjčitel požaduje vybudování kanalizační přípojky
1f) části parc. č. 1739, 1741, 1742/2, 1742/3 a 1743 o celkové výměře 246 m2,
půjčitel: Ing. Pavel Horák, bytem …………………………
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doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
půjčitel souhlasí se souběžným umístěním výtlačného řadu s gravitační kanalizací a
kontrolními šachticemi pro možnost napojení, případně také s umístěním vodovodu
pro zahrady parc. č. 1742/1, 1742/6, 1742/5 a 1742/4 v lokalitě, s tím, že jako
kompenzaci požaduje vybudování rozebíratelné účelové komunikace dl. 90 m
a š. 4 m, s napojením na MK Budovatelů.
1g) části parc. č. 1742/6 o výměře 60 m2,
půjčitelé: manž. Vítězslav Hloušek a Daniela Hloušková, bytem
………………………… doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání
povolení k trvalému užívání stavby s tím, že požadují přeložku vodovodní přípojky
a přípojky NN pro zahrady na parc. č. 1742/1, 1742/6, 1742/5 a 1742/4 v lokalitě,
se zajištěním věcného břemene na pozemcích zatížených přípojkami vody a NN
1h) části parc. č. 1742/4 o výměře 60 m2,
půjčitelé: manž. Ing. Jiří Slaměník a Jarmila Slaměníková, bytem
………………………… doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání
povolení k trvalému užívání stavby s tím, že půjčitelé požadují přeložku vodovodní
přípojky a přípojky NN
se zajištěním náhradního zdroje po dobu výstavby, pro zahrady na parc. č. 1742/1,
1742/6, 1742/5 a 1742/4 v lokalitě a zachování stávajícího odvodnění na
vypůjčeném pozemku
1ch) části parc. č. 1742/5 o výměře 60 m2,
půjčitelé: manž. Roman Bartosz a Olga Bartoszová, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému užívání
stavby s tím, že půjčitelé požadují vybudování kanalizační přípojky k pozemku a
přeložku stávající vodovodní přípojky a přípojky NN se zajištěním náhradního
zdroje po dobu výstavby, pro zahrady na parc. č. 1742/1, 1742/6, 1742/5 a 1742/4
v lokalitě
1i) části parc. č. 1742/1, o výměře 69 m2,
půjčitel: Zdeněk Vrána, bytem ………………………… doba výpůjčky: od
zahájení stavebních prací,do vydání povolení k trvalému užívání stavby
1j) části parc. č. 1988/1 a parc. č. 1793/1 o výměře cca 64 m2
půjčitel: Vladislav Pasz, Hornosušská 1043/4, bytem …………………………
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
2. zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Prostřední Suchá, ve prospěch
oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka umístěné splaškové kanalizace
2a) na části parc.č. 1732/1 a parc.č. 1732/2, v celkovém rozsahu cca 220 m2,
dle zaměření
povinný: Jarmila Miervová, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,- Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemcích
2b) na části parc. č. 1737/10 o výměře cca 190 m2, dle zaměření
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povinní spoluvlastníci:
- manž. Jozef Pilarik a Eliška Pilariková, bytem …………………………
- Miloš Pilarik, bytem …………………………
- Jiřina Krupilová, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2c) na části parc. č. 1737/9 o výměře cca 90 m2, dle zaměření
povinný: Jiřina Krupilová, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2d) na části parc. č. 1737/26 o výměře cca 90 m2, dle zaměření
povinní: manž. Miroslav Fulka a Jiřina Fulková, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2e) na části parc. č. 1748/14 o výměře cca 179 m2, dle zaměření
povinný: Věra Kalinková, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma, nesouhlasí s
umístěním kanalizační šachtice na pozemku
2f) na části parc. č. 1739, 1741, 1742/2, 1742/3 a 1743 v rozsahu cca 200 m2, dle
zaměření,
povinný: Ing. Pavel Horák, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemcích.
2g) na části parc. č. 1742/6 v rozsahu cca 54 m2, dle zaměření
povinní: manž. Vítězslav Hloušek a Daniela Hloušková, bytem
…………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2h) na části parc. č. 1742/4 o výměře cca 54 m2, dle zaměření,
povinní: manž. Ing. Jiří Slaměník a Jarmila Slaměníková, bytem
…………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2ch) na části parc. č. 1742/5 o výměře cca 60 m2, dle zaměření
povinní: manž. Roman Bartosz a Olga Bartoszová, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2i) na části parc. č. 1742/1, o výměře cca 40 m2, dle zaměření
povinný: Zdeněk Vrána, bytem …………………………
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks
kanalizační šachtice umístěné na pozemku
2j) na části parc. č. 1988/1 a parc. č. 1793/1 o výměře cca 64 m2, dle zaměření
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povinný: Vladislav Pasz, bytem …………………………
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1ks kanalizační
šachtice umístěné na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
5531/83/10 - Smluvní vztah k pozemku parc.č. 1469/3, k.ú. Šenov u Ostravy
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“__________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
zřízení věcného břemene pro stavbu výustního objektu na odtokovém potrubí z ČOV 2
k pozemku parc.č.1469/3, k.ú. Šenov u Ostravy, o výměře cca 10m2, ve vlastnictví
Města Šenov, bytem ………………………… , IČ: 00297291, za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,-Kč za plochu vymezenou geometrickým plánem pro
vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 200,-Kč za každých dalších 10 m2 + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí a konečné o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
5532/83/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Parkoviště Nad Terasou v Havířově-Podlesí, 2. a 3. etapa“___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Parkoviště Nad Terasou v Havířově-Podlesí, 2. a 3.etapa“
1. výpůjčku pozemků k.ú. Bludovice,
a) částí parc. č. 335/5 o výměře cca 36 m2 a parc. č. 315/1 o výměře cca 107 m2
pro účely výměny stávajících obrubníků
půjčitel: Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí,
IČ: 253 54 019
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doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
b) části parc. č. 315/7 o výměře cca 5 m2,
půjčitel: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., Tajovského 1157/2,
Havířov – Podlesí, IČ: 253 78 066
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
c) částí parc. č. 308/1 o výměře 40 m2 a parc. č. 308/13 o výměře cca 25 m2,
pro účely výměny stávajících obrubníků
půjčitel: Gastronomia a.s. Hlavní třída 108/24 Český Těšín, IČ: 451 92774
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému užívání
stavby
2. zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 309/2
o výměře cca 183 m2, dle zaměření ve prospěch oprávněného, statutárního města
Havířov, vlastníka kanalizační přípojky umístěné na pozemku,
povinní: spoluvlastníci Josef Mrkos, bytem …………………………
Dorňák Josef, bytem …………………………
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/l ks kanalizační
šachtice
s tím, že po dobu realizace stavby bude pozemek vypůjčen a na umístěnou
kanalizaci bude připojen i objekt čp.1642, na parc. č. 309/3 k.ú. Bludovice,
ve spoluvlastnictví povinných
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
5533/83/10 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“_________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
jejímž investorem je město Havířov,
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1364/1 k.ú. Bludovice, v rozsahu
cca 12 m2, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka horské
vpusti umístěné na pozemku,
povinní: manž. Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová,
bytem ………………………… hodnota věcného břemene: bezúplatně, s tím, že po
dobu realizace bude část pozemku městu vypůjčena a povinní, jejichž pozemek bude
odvodněn, se zavazují provádět údržbu a opravy umístěné horské vpusti.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby
________________________________________________________________________________
5534/83/10 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 65/2, 66/2, k.ú. Dolní Datyně_____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 65/2, 66/2,
k.ú. Dolní Datyně, za účelem umístění vodovodní a plynovodní přípojky k rodinnému
domu, ve prospěch Ing. Petra Skuliny, bytem …………………………
a Mgr. Markéty Skulinové, bytem ………………………… ,
za jednorázovou úhradu v celkové výši 1.000-Kč + DPH, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč
= 1.200,-Kč
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2010
________________________________________________________________________________
5535/83/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části H objektu Radnice_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
spol. ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s. r. o., IČ: 25397117,
k provozování realitní kanceláře
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 108 o výměře 19,62 m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město. Minimální nájemné je
stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
________________________________________________________________________________
5536/83/10 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor a části střechy na obytném
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domě ul. Čelakovského 1594, Havířov-Podlesí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 13 m2 a části střechy
na obytném domě ul. Čelakovského 1594, Havířov-Podlesí,
nájemci spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336
________________________________________________________________________________
5537/83/10 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 24 m2 v přízemí obytného domu
na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město,
nájemkyni p. Jindřišce Waloschkové, IČ: 69600473, dohodou k 30. 9. 2010
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 24 m2 v přízemí obytného domu
na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město, p. Haně Raszkové, IČ: 73354171,
k provozování cestovní kanceláře, za podmínek:
- nájemné 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2010
________________________________________________________________________________
5538/83/10 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Gen. Svobody 24,
Havířov-Šumbark_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 21,30 m2 a podílu na společných prostorách
o výměře 31,80 m2 v 1. poschodí objektu zdravotního střediska
ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
p. Dagmar Staňové, IČ: 60959428, jako masérské studio, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč/m2/rok za provozní prostory o výměře 21,30 m2 bez DPH
- nájemné 213,- Kč/m2/rok za společné prostory o výměře 31,80 m2 bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
5539/83/10 - Ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 52,80 m2 v 1. poschodí hlavní části
budovy zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí,
nájemci občanskému sdružení ANGELIS, IČ: 26659379, dohodou k 30. 9. 2010
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 52,80 m2 (kancelář o výměře
20,84 m2, podíl na společných prostorách 31,96 m2) v 1. poschodí hlavní části budovy
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
5540/83/10 - Prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na obytném domě
Dlouhá tř. 17, Havířov-Město____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše obytného domu
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,
provozovateli spol. Vodafone Czech Republic, a. s., IČ: 25788001, za podmínek:
- roční úhrada 80.000,- Kč bez DPH
- smlouva na dobu určitou do 31. 1. 2021
________________________________________________________________________________
5541/83/10 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
- p. Jaroslav Machačík__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§ 487 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 104,50 m2 v přízemí přístavby zdravotního
střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,
z nájemce p. Jaroslava Machačíka, IČ: 48812510,
na p. Taťánu Jevčičovou, IČ: 87316099
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.169,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 10. 2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: restaurace, bar
________________________________________________________________________________
5542/83/10 - Souhlas s umístěním provozovny - internetového obchodu v obecním bytě
- Ing. Liběna Juklová___________________________________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
umístění provozovny – internetového obchodu s prodejem knih v obecním bytě č. 6
vel. 1+3 v domě na ul. Sukova 819/2 v Havířově-Městě,
nájemkyni p. Ing. Liběně Juklové, IČ: 75584034,
na dobu určitou jednoho roku do 30.9.2011
________________________________________________________________________________
5543/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 490/49 v Havířově-Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 490/49 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5544/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+2
bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 694/11b v Havířově – Šumbarku______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6 o vel. 1+2
bývalá II Ktg na ulici Dukelská 694/11b v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5545/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově – Město_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel. 1+2
na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5546/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
28

Usnesení ze 83. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.9.2010

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5547/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5548/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
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v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5549/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1106/9 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1106/9 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5550/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbarku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 56 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
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v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5551/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8 o vel. 1+2
na ulici Lašská 1147/7 v Havířově – Městě_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8 o vel. 1+2
na ulici Lašská 1147/7 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5552/83/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+1
na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově – Městě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+1
na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
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odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5553/83/10 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 12 o velikosti 57.05 m2
v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově – Městě____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 12 o velikosti 57.05 m2 v domě
na ulici U Lesa 281/1 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této bytové jednotky je
stanoveno ve výši 2.247,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
tohoto záměru
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.10.2010
________________________________________________________________________________
5554/83/10 - Pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+2 v domě na ul. Mozartova 1063/7
v Havířově - Město_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti 1 + 2 v domě na ul.Mozartova 1063/7
v Havířově – Městě, p. Rostislavu Blažovi, bytem …………………………
a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyhlášeném „Záměru“,
tj. složení kauce ve výši 5.000,- Kč a úhrady části dluhu dle nabídky před
podpisem nájemní smlouvy
________________________________________________________________________________
5555/83/10 - Prodej bytu č.12 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov – Město________________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/12 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č.
720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
manželům Jozefovi a Izabele Gašperovým za kupní cenu 286.438,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5556/83/10 - Prodej bytu č.13 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov – Město________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/13 o velikosti 1+3 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 753/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č.
720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
manželům Jiřímu a Věře Navrátilovým za kupní cenu 335.095,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5557/83/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.8.2010 do 1.9.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.8.2010
do 1.9.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.8.2010
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do 1.9.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
5558/83/10 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise bytové Rady města Havířova za uplynulé období roku 2010
________________________________________________________________________________
5559/83/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
předkládaného v rámci IPRM do ROP____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální radě regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
pověřuje
primátora města Havířova podpisem předloženého dílčího projektu a ostatních
dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu
________________________________________________________________________________
5560/83/10 - Žádost o schválení dílčího projektu
„Obytná ulice U Tesly, Šípková včetně ochranné zeleně, obytná ulice Mládí“____
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „Obytná ulice U Tesly, Šípková včetně ochranné zeleně,
obytná ulice Mládí“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Integrovaného
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 na Centrum pro
regionální rozvoj ČR
pověřuje
primátora města Havířova podpisem předloženého dílčího projektu a ostatních
dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu
________________________________________________________________________________
5561/83/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – srpen 2010_____________________________________________________
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Rada města Havířova
bere na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – srpen 2010
________________________________________________________________________________
5562/83/10 - Žádost Základní školy Havířov – Šumbark, Gen. Svobody o souhlas s převodem
částky 30 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního__________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark, Gen. Svobody převod částky 30 000,- Kč
z fondu rezervního do fondu investičního
________________________________________________________________________________
5563/83/10 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. úpravu odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková výše odpisů
po této úpravě činí 31 858 550,80 Kč.
________________________________________________________________________________
5564/83/10 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací města:
- Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54
(dále jen SSRZ),
- Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH),
- SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 00 84 74 70
(dále jen SANTÉ),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43 (dále jen DSH),
dle důvodové zprávy část A
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací města za I. pololetí roku 2010 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
3. plnění mimořádných a zvlášť významných úkolů uložených zřizovatelem ředitelům
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příspěvkových organizací MKS, MK, SSRZ, SSmH, SANTÉ a DS za I. pololetí
roku 2010 dle důvodové zprávy část B
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK, SSRZ,
SSmH, SANTÉ a DS za I. pololetí roku 2010 dle přílohy č. 7, a to z rozpočtových
prostředků těchto příspěvkových organizací dle důvodové zprávy část C
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OSV
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5565/83/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 15.496,- Kč
od MUDr. Romana Michálka, bytem …………………………
na účel uvedený v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5566/83/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých Nadaci KB
Jistota, Nadačním fondem Evraz a Úřadem práce___________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci nadačního titulu Nadace KB
Jistota, Nadačního fondu Evraz a Úřadem práce v Karviné
v celkové výši 220.901,- Kč příspěvkovou organizací města:
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83) na tyto projekty:
1. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro uživatele služeb Poradenského
střediska pro rodinu a dítě RaD
………………………………………..……………. 98.912,- Kč
2. Pohled na svět z jiného úhlu – prostřednictvím vertikalizačních stojanů
„Opice Žofka“ a „Dinosaurus“
………………………………………….…………. 67.989,- Kč
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3. Vyhrazené společensky účelné pracovní místo ve středisku - Nízkoprahové denní
Centrum
………………………………………….…………. 54.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5567/83/10 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na mateřských
a základních školách___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní inspekce,
které vyplývají z inspekčních zpráv, protokolů a sdělení za období od října 2009 –
května 2010 těchto mateřských a základních škol:
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 1319/4
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333
3. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
4. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace
5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
6. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
7. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
8. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
9. Mateřská škola Havířov-Město Čs. Armády 5/201
10. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
11. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
12. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná
13. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace
14. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
15. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
________________________________________________________________________________

5568/83/10 - Výsledky periodických hodnocení ředitelů příspěvkových organizací___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky periodického hodnocení ředitelů:
1. Mgr. Vladimíra Kosňovského, Základní škola Havířov-Šumbark Školní
okres Karviná, příspěvkové organizace
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2. Mgr. Jarmily Říhovské, Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace
________________________________________________________________________________
5569/83/10 - Nominace zástupců do hodnotitelských komisí pro periodické hodnocení ředitelů
základních škol________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
hodnotitelskou komisi pro periodické hodnocení ředitele:
1. Ing. Viery Horváthové, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvkové organizace, ve složení:
předseda komise: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
členové komise: Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury
PhDr. Alena Šlégrová, členka školské komise RMH
Mgr. Jolana Műtherová, členka školské rady
2. Mgr. Aleny Kubíčkové, Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná, ve složení:
předseda komise: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
členové komise: Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury
PhDr. Alena Šlégrová, členka školské komise RMH
Mgr. Jitka Paláčková, členka školské rady
3. Mgr. Radomily Vaníčkové, Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvkové organizace, ve složení:
předseda komise: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
členové komise: Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury
PhDr. Alena Šlégrová, členka školské komise RMH
Jarmila Světlíková, členka školské rady
náhradník: Mgr. Aleš Kundel
4. Mgr. Igora Zaťka, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
předseda komise: JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
členové komise: Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury
PhDr. Alena Šlégrová, členka školské komise RMH
Mgr.Pavla Keslerová, členka školské rady
________________________________________________________________________________
5570/83/10 - Osobnost kultury, Talent a Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
za rok 2010___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
udělení ocenění za rok 2010
1. Osobnost kultury
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Iva Kirchnerová
Vítězslav Soukup
2. Talent
Jan Masnica
Dominik Zielina
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti
a příkladnou reprezentaci města Havířova
3. Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
Renáta Bajgerová
Roman Želonka
Martina a Martin Urbančíkovi
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobou práci s havířovskými dětmi a mládeží
ukládá
odboru školství a kultury
1. informovat veřejnost o udělení ocenění
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí RMH a pozvat je k převzetí ocenění
ve Společenském domě dne 21. 10. 2010
3. organizačně zajistit slavnostní předávání ocenění
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5571/83/10 - Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení hudební produkce dne 24. 12. 2010 v době od 22.00 hod. do 23.00 hod.
Sboru Apoštolské církve v Havířově, zastoupenému panem Břetislavem Dršťákem,
pro konání „Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“, která se uskuteční v centrálním
parku naproti Společenského domu Havířov
ukládá
pořadateli panu Břetislavu Dršťákovi, aby 10 dnů před konáním akce vhodným
způsobem informoval občany bydlící v okolí parku na Dlouhé a Národní třídě o
konání bohoslužby
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5572/83/10 - Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně – Domov
seniorů Havířov, p.o., J.Seiferta 1530/14, Havířov-Město_____________________
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Rada města Havířova
doporučuje
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 32.487,00 Kč
Domovu seniorů Havířov, příspěvková organizace, J. Seiferta 1530/14, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
5573/83/10 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu v DPS
– Marta Růžicová______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 233
o velikosti 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro
příslušné období v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinská 1512/3
v Havířově-Městě
s paní Martou Růžicovou, trvale bytem …………………………
pod podmínkou, že tato bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku
statutárního města Havířova
________________________________________________________________________________
5574/83/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty v Chorvatsku________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu ze zahraničních služebních cest v Chorvatsku, a to:
1. ve dnech od 14.07. do 27.07.2010 pana Vojtěcha Kozáka, člena zastupitelstva města
2. ve dnech od 12.08. do 23.08.2010 Bc. Evy Kiedroňové, ředitelky ASTERIXU,
střediska volného času Havířov, příspěvkové organizace
3. ve dnech od 27.08. do 31.08.2010 Ing. Tamary Šeligové, ředitelky Domova pro
osoby se zdravotním postižením SANTÉ, příspěvkové organizace
________________________________________________________________________________
5575/83/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 21 v Domě
s pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody 266/15 v Havířově-Šumbarku
p. Květuši Grossmannové_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Gen.Svobody 266/15, Havířov-Šumbark paní Květuši Grossmannové,
trvale bytem Domov Havířov, p.o., Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
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5576/83/10 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce_______
Rada města Havířova
rozhodla
o zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova k zabezpečení výkonu
veřejně prospěšných prací
- od 1.11.2010 do 31.3.2011 o 25 zaměstnanců
- od 1.4.2011 do 30.10.2011 o 40 zaměstnanců
ukládá
podat žádost Úřadu práce Karviná o příspěvek na úhradu mzdových nákladů a
souvisejících odvodů k výše uvedenému počtu zaměstnanců
Z: vedoucí OKS,ORG
T: 19.11.2010, 28.2.2011
________________________________________________________________________________
5577/83/10 - ZPŘ/21/OIV/10 - „Náměstí T.G.Masaryka“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky_________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/21/OIV/10 - „Náměstí T.G. Masaryka“
1. společnost DaF – PROJEKT s.r.o., IČ: 25905813 - z důvodu nesplnění kvalifikace
2. společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ: 27787443 - z důvodu nesplnění
kvalifikace
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/21/OIV/10 - „Náměstí T.G.Masaryka“ společnosti PPS
Kania s.r.o., IČ: 26821940, která předložila nejvhodnější nabídku
- s celkovou výší nabídkové ceny bez DPH 4.050.000,-Kč
(4.860.000,-Kč včetně DPH)
- s lhůtou plnění pro zpracování a předání návrhu řešení: 7 týdnů od podpisu smlouvy
- s lhůtou plnění pro zpracování a předání dokumentace pro územní rozhodnutí
(DÚR), vč. územního rozhodnutí:
a) vypracování DÚR 15 týdnů od podpisu smlouvy
b) zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí 25 týdnů
od podpisu smlouvy
- s lhůtou plnění pro zpracování a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP),
vč. stavebního povolení:
a) vypracování DSP 29 týdnů od podpisu smlouvy
b) zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 35 týdnů od podpisu
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smlouvy
- se smluvní pokutou za prodlení s předáním kterékoli části díla ve výši 2.000,-Kč
za každý i započatý den prodlení
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Ing. arch. Jiří Horák, IČ: 12122173
3. místo: Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti RECTE.CZ, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 4.10.2010
________________________________________________________________________________
5578/83/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1 pro ZŠ 1. máje
– informace o výsledku zadávacího řízení__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozhodnutí ředitelky Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ 709 58 122, o zadání veřejné zakázky na realizaci projektu
„Moderními metodami ke kvalitní výuce“
jedinému uchazeči - společnosti K2 atmitec s.r.o., IČ: 42767717, se sídlem Ostrava,
Přívoz, Fügnerova 646/11,
za celkovou nabídkovou cenu 3 876 334,00 Kč bez DPH,
se sankcí 5 000,00 Kč za den prodlení v případech opravy závad
a sankcí 11 700,00 Kč za den prodlení v termínu dodání
________________________________________________________________________________
5579/83/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1 pro ZŠ K. Světlé
– informace o výsledku zadávacího řízení__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozhodnutí ředitele Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČ 48805424 o zadání veřejné zakázky na realizaci projektu „Počítač-součást moderní
výuky“ jedinému uchazeči - společnosti ENDAXI CZ s.r.o., IČ: 26809869, se sídlem
Úzká 1045, 735 41 Petřvald, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 230 750,00 Kč
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bez DPH, s výší smluvní pokuty za den prodlení v případech opravy závad 5 000.- Kč
a s výší smluvní pokuty za den prodlení v termínu dodání 9 000,00 Kč.
________________________________________________________________________________
5580/83/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1 pro ZŠ Jarošova
– informace o výsledku zadávacího řízení__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozhodnutí ředitele Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ 70958165, o zadání veřejné zakázky na realizaci projektu
„Multimediální školy pro všechny“
uchazeči, který podal nejvýhodnější nabídku, t.j. společnosti AV MEDIA, a.s.,
IČ: 48108375, se sídlem Praha 10, Pražská 1335/63, PSČ 10200
s nabídkovou cenou 1 497 463,00 Kč bez DPH, výší smluvní pokuty za den prodlení
v případech opravy závad na serveru ve výši 7 000.- Kč a s výší smluvní pokuty
za každý započatý den prodlení s plněním ve výši 75 000.- Kč.
________________________________________________________________________________
5581/83/10 - Zpráva o činnosti Komise pro přidělování bytů zvláštního určení RMH_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro přidělování bytů zvláštního určení Rady města Havířova
za uplynulé období roku 2010
________________________________________________________________________________
5582/83/10 - Informativní zpráva o firmách, které se budou prezentovat na základě uzavřených
smluv o provedení reklamy a darovací smlouvy u příležitosti konference
„Zelená města – města budoucnosti“, která se bude konat dne 5.10.2010
v Kulturním domě RADOST____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
seznam firem, které se budou prezentovat na základě uzavřených smluv o provedení
reklamy a darovací smlouvy u příležitosti konference „Zelená města – města
budoucnosti“, která se bude konat dne 5.10.2010 v Kulturním domě RADOST
schvaluje
1. uzavření smluv o reklamě s firmami:
Ing. Karel Kotula
FA-HE Lesotechnika, Hečko Zdeněk
ARBOEKO s.r.o.
Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o
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FLORAVIL,s.r.o.
Jaromír Kotek
ARGUS GEO SYSTÉM S.R.O
GEOOFFICE s.r.o
Falconry s.r.o
Depos Horní Suchá,a.s
TALPA-zahradní služby s.r.o
Proof 99 s.r.o

Z: ředitelka MKS
T: 10/2010

2. uzavření darovací smlouvy s Mgr.Čestmírem Slívou, ARBOEKO s.r.o,
DURST s.r.o, Masážním studiem PELI a Tomášem Tetíkem
Z: vedoucí OKS
T: 10/2010
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem
darovací smlouvy s Mgr. Čestmírem Slívou, ARBOEKO s.r.o, DURST s.r.o,
Masážním studiem PELI a Tomášem Tetíkem
________________________________________________________________________________
5583/83/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie a Estonska__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu ze zahraničních služebních cest, a to:
1. do Itálie (Cervia) ve dnech od 23.9.2010 do 26.9.2010 na vyhodocení mezinárodní
soutěže Entente Florale Europe 2010
2. do Estonska (partnerské město Paide) ve dnech od 24.9.2010 do 27.9.2010
na historický festival
_______________________________________________________________________________

5584/83/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
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………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 84. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.10.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/106 762/Kl/2010

V Havířově dne 13.10.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 84. schůzi Rady města Havířova, konané dne 13.10.2010

5585/84/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5586/84/10 - Schválení ověření zápisu
5587/84/10 - Schválení programu 84. schůze RMH, konané dne 13.10.2010
5588/84/10 - Kontrola plnění usnesení RMH
5589/84/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
5590/84/10 - Souhlas zřizovatele k prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor
na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov – Šumbark Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
5591/84/10 - Souhlas zřizovatele k zakoupení dovybavení a stavební úpravu střediska LUNA
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu
5592/84/10 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace Domovu seniorů
Havířov, příspěvková organizace
5593/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.68 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
5594/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 28 o vel. 1+2
na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
5595/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 494/4 v Havířově – Šumbark
5596/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě
5597/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+3
Na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
5598/84/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
5599/84/10 - Prodej bytu č.8 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov – Město
5600/84/10 - Prodej bytu č.8 na ul. Klidná 794/15, Havířov – Město
5601/84/10 - Uzavření dodatku č. 8 mandátní smlouvy a příkazní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
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5602/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tereza Sabová a Jan Ferenc
5603/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu (bytové náhrady) – Marcela Zichová
5604/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Horváthová
5605/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Kolárová
5606/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Angela Holubová
5607/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jozef Žiga
5608/84/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše Kluchová
5609/84/10 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice
5610/84/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá
5611/84/10 - Směna pozemků, k.ú. Havířov-město
5612/84/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov – město
5613/84/10 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice
5614/84/10 - Zřízení věcných břemen v rámci stavby: „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků“
5615/84/10 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložkám realizovaným
v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“- doplnění
5616/84/10 - Zřízení věcného břemene pro předávací stanici HTS, a. s., v budově
Sportovní haly v Havířově-Městě, Komunardů 1
5617/84/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě Dlouhá tř. 91,
Havířov-Podlesí
5618/84/10 - Výsledek veřejné soutěže
5619/84/10 - Návrh na prominutí nájemného za nebytové prostory ve zdravotním středisku na
Dlouhé tř. 83, Havířov – Podlesí
5620/84/10 - Přijetí daru – sochy
5621/84/10 - Odprodej kávovaru
5622/84/10 - Odúčtování neidentifikovatelných staveb
5623/84/10 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
5624/84/10 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2011 Technických služeb Havířov a.s. (TSH a.s.)
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5625/84/10 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1.11.2010 do 31.3.2011
5626/84/10 - Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova
5627/84/10 - Změna doby nájemního vztahu a žádost o snížení nájmu na dobu rekonstrukce
nebytových prostor v 1. PP Společenského domu Havířov
5628/84/10 - Vyjádření statutárního města Havířov k záměru stavby „Olejové hospodářství na
pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Bludovice“
5629/84/10 - Dopravní terminál Havířov – návrh obsahu investičního záměru
5630/84/10 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice
Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 650/OIV/10
5631/84/10 - Využití bytů v domě na ul. Obránců míru 9-15, Havířov-Šumbark
5632/84/10 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.11.2010 do 30.4.2011
5633/84/10 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce
pro rok 2011
5634/84/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
5635/84/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté MŠMT Praha
5636/84/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých
Moravskoslezským krajem
5637/84/10 - Ocenění osobnosti a kolektivu v sociální oblasti pro rok 2010
5638/84/10 - Průběžné hodnocení Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
5639/84/10 - Výsledky periodických hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
5640/84/10 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ U Topolů a odměny ředitelům
ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní
5641/84/10 - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova - Zóna Šumbark II
Za Teslou (IPRM)
5642/84/10 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ev. č. 02875/2010/RRC,
ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.4.2010
(Dodatek č. 2 ke Smlouvě)
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5643/84/10 - Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Pojďme se vzdělávat“
5644/84/10 - Dotace Moravskoslezského kraje na rekonstrukci silnice II/475
(SO 102 – silnice Orlovská) jako součásti akce
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11Havířov“
5645/84/10 - VZ/24/VVSR/10 „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků
– přímá terénní práce“ v rámci projektu financovaného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výběr nejvhodnější nabídky
5646/84/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Poradenské centrum KHAMORO“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Havířova z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
5647/84/10 - Projekt „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na služby
5648/84/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Implementace manažerského informačního systému ve struktuře MMH“
5649/84/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 organizačního odboru
5650/84/10 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
5651/84/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1
pro a ZŠ a MŠ Frýdecká – informace o výsledku zadávacího řízení
5652/84/10 - UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov“– rozhodnutí o vyloučení zájemců
z důvodu omezení počtu zájemců
5653/84/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti
5654/84/10 - Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS
Horní Suchá, a.s. konané dne 1.10. 2010
5655/84/10 - Zpráva ze služební cesty do Prahy – Mgr.Černochová
5656/84/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko – Podhájské
5657/84/10 - Písemnost adresovaná RMH – Marie Hučínová
5658/84/10 - Program ustavujícího zasedání ZMH
5659/84/10 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
5660/84/10 - Odměny členů zastupitelstva
5661/84/10 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH
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5662/84/10 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH
5663/84/10 - OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“,
OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ a
OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
- rozhodnutí o námitkách
5664/84/10 - ZPŘ/23/ORG/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce“ – rozhodnutí o vyloučení
uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
5665/84/10 - OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
5666/84/10 - OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5667/84/10 - OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
5668/84/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.10.2010
5585/84/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu z 84.schůze Rady města Havířova, konané dne 13.10.2010
JUDr. Bronislava BUJOKA
________________________________________________________________________________
5586/84/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 83.schůze Rady města Havířova, konané dne 29.9.2010
________________________________________________________________________________
5587/84/10 - Schválení programu 84. schůze RMH, konané dne 13.10.2010_________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.10.2010 upravený
dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
5588/84/10 - Kontrola plnění usnesení RMH___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
57/51/09 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - bod č. 7 programu
4591/71/10 Rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 9 a 11 o vel. 1+5 na ul. Emy
Destinnové 1165/14 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
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4684/72/10

Rekonstrukce bytových jednotek č. 11 a č. 12 na ul. Mládí 8/1099
v Havířově – Šumbarku
4958/75/10 Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ 1. máj
4959/75/10 Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ K. Světlé
4960/75/10 Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Jarošova
5313/81/10 Projekt „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení na služby
5433/82/10 Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 91,
k.ú. Dolní Datyně
5444/82/10 Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o provádění údržby, opravy
a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově
č. 454/DHR/95 ze dne 4.5.1995, uzavřené mezi městem Havířovem
a Technickými službami Havířov a.s.
5454/82/10 Smlouva o bezúplatném převodu majetku
5457/82/10 „Posílení PC sítě dle koncepce “
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
5527/83/10 Záměr pronájmu částí pozemků na místních komunikacích za účelem
zřízení vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
5531/83/10 Smluvní vztah k pozemku parc.č. 1469/3, k.ú. Šenov u Ostravy
pro stavbu „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
5543/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel.1+3 na ulici Dlouhá třída 490/49 v Havířově-Městě
5544/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel.1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 694/11b v Havířově-Šumbarku
5545/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel.
1+2 na ulici A.S. Puškina 906/6 v Havířově – Město
5
6/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově – Městě
5547/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbarku
5548/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově – Šumbarku
5549/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1106/9 v Havířově – Šumbarku
5550/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbarku
5551/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Lašská 1147/7 v Havířově – Město
5552/83/10 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově – Městě
5553/83/10 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 12 o velikosti
57.05
m2 v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově – Městě
5564/83/10 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
5565/83/10 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
5566/83/10 Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací
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poskytnutých Nadaci KB Jistota, Nadačním fondem Evraz a Úřadem práce
5571/83/10 Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba pod širým
nebem
5577/83/10 ZPŘ/21/OIV/10 - „Náměstí T.G.Masaryka“ – rozhodnutí o vyloučení
uchazečů a o výběru nejvhodně ší nabídky
5582/83/10 Informativní zpráva o firmách, které se budou prezentovat na základě
uzavřených smluv o provedení reklamy a darovací smlouvy u příležitosti
konference „Zelená města – města budoucnosti“, která se bude konat dne
5.10.2010 v Kulturním domě RADOST
________________________________________________________________________________
5589/84/10 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených oddělením
kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2010
________________________________________________________________________________
5590/84/10 - Souhlas zřizovatele k prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor
na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov – Šumbark Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, středisko Luna
se sídlem Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark, prodloužení smluv o nájmu
nebytových prostor s těmito nájemci:
1. Bc. Helena Vričanová, Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark IČ:47969121
místnost pro masáže, rekondiční a regenerační služby o rozloze 30,99 m² + WC
o rozloze 2,36 m² .
2. Iveta Gabzdylová, Petřvaldská 269/40, Havířov – Šumbark IČ: 46600507,
Jana Srncová, J. Vrchlického 1466/5, Havířov – Šumbark IČ: 73864030
Iva Littnerová Kapičková, Lochotínská 277, Praha 10-Horní Měcholupy
IČ:16096584
místnost pedikury, kadeřnictví, kosmetiky
o rozloze 49,50 m² + WC o rozloze 2,36 m²
3. OS Ergon – chráněná dílna, Vělopolská 243, Český Těšín, IČ: 26640899
místnost o rozloze 166,59 m²
4. Dobrovolnické centrum ADRA, Radniční 1242, Frýdek - Místek, IČ: 61388122
místnost o rozloze 19,23 m²
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na dobu neurčitou, formou dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám s tím, že
ostatní podmínky smluv o nájmu nebytových prostor zůstávají nezměněny
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. podpisem dodatků ke smlouvám o nájmu
nebytových prostor na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov – Šumbark,
na dobu neurčitou
Z: ředitel DSH
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
5591/84/10 - Souhlas zřizovatele k zakoupení dovybavení a stavební úpravu střediska LUNA
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 zakoupení dovybavení
a stavební úpravu na středisku Luna se sídlem Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov,p.o. realizací stavební úpravy a zakoupením
dovybavení pro středisko Luna Domova seniorů Havířov, p.o.
Z: ředitel DSH
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
5592/84/10 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace Domovu seniorů
Havířov, příspěvková organizace_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci,
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, IČ 751 39 243,
o částku 4.528.230,-Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 4.528.230,-Kč
ukládá
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
a poskytnutí investiční dotace do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2010
________________________________________________________________________________
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5593/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.68 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.68 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5594/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 28 o vel. 1+2
na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 28 o vel. 1+2
na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5595/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 494/4 v Havířově – Šumbark______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 19 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 494/4 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5596/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5597/84/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+3
Na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.9 o vel. 1+3
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.10.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
5598/84/10 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů___
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.9.2010 do 15.10.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3, z důvodu
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.9.2010
do 15.10.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.9.2010
do 15.10.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
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5599/84/10 - Prodej bytu č.8 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov – Město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/8 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
manželům Bohumilu a Jiřině Hanusovým za kupní cenu 283.229,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5600/84/10 - Prodej bytu č.8 na ul. Klidná 794/15, Havířov – Město_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.794/8 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve
výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast.
plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město
panu Zdeňkovi Smolkovi za kupní cenu 271.339,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5601/84/10 - Uzavření dodatku č. 8 mandátní smlouvy a příkazní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o._______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 8 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi
statutárním městem Havířov a Městskou realitní agenturou, s.r.o.
s účinností od 1.1.2011, který zahrnuje:
a) změnu Přílohy č. 2 mandátní smlouvy – „Správa budov, nebytových prostorů
nad rámec Přílohy č.1 mandátní smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu“
– ve znění dle důvodové zprávy
b) změnu Přílohy č. 3 mandátní smlouvy – „Seznam činností, které je mandatář
povinen vykonávat samostatně dle mandátní smlouvy, část první, čl. 1, odst. 2.“
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ve znění dle důvodové zprávy
c) změnu Přílohy č. 5 mandátní smlouvy – „Ceník prací vykonávaných
zaměstnanci mandatáře dle přílohy č.3, odst.3, písm. e) mandátní smlouvy“
ve znění dle důvodové zprávy
2. uzavření příkazní smlouvy s účinností od 1. 1. 2011 mezi statutárním městem
Havířov a Městskou realitní agenturou, s.r.o. na zajištění údržby přilehlých
venkovních ploch u níže uvedených objektů za odměnu dle skutečně vynaložených
nákladů, max. ve výši bez DPH:
DPS Karvinská (zahradnické práce, údržba vodního prvku, nátěry) 117.500,- Kč/rok
DPS Mládežnická (zahradnické práce, nátěry)
33.000,- Kč/rok
DPS Gen. Svobody (zahradnické práce, nátěry)
39.500,- Kč/rok
Objekt ul. Padlých hrdinů (sekání trávy)
7.000,- Kč/rok
Vnitroblok Jedlová 2, 4, 6 (úklid a drobné opravy hřišť, oprava oplocení,
výměna písku, drobné opravy horolezecké stěny)
36.000,- Kč/rok
pověřuje
primátora statutárního města podpisem dodatku č. 8 mandátní smlouvy č. 612/OPS/07
ze dne 3.9.2007 a náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem
příkazní smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o.
ukládá
1. zapracovat částku ve výši 233.000,- Kč + DPH do návrhu
rozpočtu na rok 2011 pro organizační jednotku 8 odbor komunálních služeb

2. předložit dodatek č. 8 smlouvy č. 612/OPS/07 k podpisu

Z: vedoucí EO
vedoucí OKS
T: 31.12.2010
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2010

3. předložit příkazní smlouvu k podpisu

Z: vedoucí OKS
T: 31. 10. 2010
________________________________________________________________________________
5602/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tereza Sabová a Jan Ferenc____________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Tereze Sabové, bytem …………………….. a Janu Ferencovi,
15
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bytem …………………….. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanými uzavřena na dobu 3 měsíců, přičemž nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
5603/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu (bytové náhrady) – Marcela Zichová______
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu (bytové náhrady) se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města paní Marcele Zichové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5604/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Horváthová____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Denise Horváthové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5605/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Kolárová______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Denise Kolárové, bytem …………………………..
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5606/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Angela Holubová______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Angele Holubové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5607/84/10 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jozef Žiga____________________________
Rada města Havířova
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neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Jozefu Žigovi, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5608/84/10 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše Kluchová_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č.1 o vel. 0+1 se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na ul. Stavbařská
342/7 v Havířov-Městě paní Libuši Kluchové, bytem …………………………..
________________________________________________________________________________
5609/84/10 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemků parc.č. 2055/1 o výměře 405 m2, parc.č. 2055/2 o výměře 386 m2
a parc.č. 2055/5 o výměře 433 m2 v kat. území Bludovice
panu Tomáši Dudkovi, bytem …………………………..
za účelem vybudování rodinného domu za tržní cenu ve výši celkem 308 500,- Kč
(tj. 250,- Kč/m2 + 2 500,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
5610/84/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 1197/114 o výměře cca 50 m2,
kat. území Prostřední Suchá
panu Oldřichu Bučkovi, bytem …………………………..
za účelem vybudování nového příjezdu ke stávajícímu autoservisu
za tržní cenu ve výši celkem cca 16 900,- Kč
( tj. 304,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
5611/84/10 - Směna pozemků, k.ú. Havířov-město______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
17

Usnesení ze 84. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.10.2010

Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu části pozemku parc.č. 3933/1 o výměře cca 30 m2 a pozemku parc.č. 3941/3
o výměře 33 m2, k.ú. Havířov-město v majetku statutárního města Havířov
za pozemek parc.č. 3933/2 o výměře 51 m2, k.ú. Havířov-město v majetku společnosti
VPV TRADING OSTRAVA , a.s. , Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43
směna bude provedena bez doplatku rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků
s tím, že společnost VPV TRADING OSTRAVA , a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5,
IČ: 258 455 43
zřídí ve prospěch města věcné břemeno k již uloženému kabelu veřejného osvětlení
bezplatně
________________________________________________________________________________
5612/84/10 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov – město___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov – město,
o výměře cca 3 m2, za účelem přístupu do objektu na ul. Tesařská 2, Havířov-Město,
společnosti STING Invest, s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540,
PSČ 739 61, za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1. 2011
- nájemné dle Cenového výměru MF č. 1/2010 ve výši 25,-Kč/m2/rok + DPH
________________________________________________________________________________
5613/84/10 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
schvaluj e
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m2,
k.ú. Bludovice, s paní Libuši Přečkovou, bytem …………………………..
dohodou ke dni 31.12. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení
nájmu pozemku
T: 31.10. 2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
5614/84/10 - Zřízení věcných břemen v rámci stavby: „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků“________________________________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
v rámci realizace stavby:
„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“ věcné břemeno
1. na části pozemku parc. č. 2691/28 a parc. č. 2691/43 k.ú. Dolní Suchá,
v rozsahu 4 m2, ve vlastnictví povinného: Dukla Industrial Zone, a.s.
Gregorova 2592/3, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 278 28 611,
ve prospěch oprávněného: Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6,
Ostrava IČ: 476 75 748, vlastníka přeložky plynu STL 100,
hodnota břemene: dle požadavků povinného 250,-Kč/m2 + DPH, s tím, že náklady
spojené se zřízením věcného břemene hradí město
2. na části pozemku parc. č. 2691/44, k.ú. Dolní Suchá, v rozsahu 3 m2,
ve vlastnictví povinného: Heczková Marta, bytem …………………………..
ve prospěch oprávněného: Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6,
Ostrava IČ: 476 75 748, vlastníka přeložky plynu STL 100,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2011
________________________________________________________________________________
5615/84/10 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložkám realizovaným
v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“- doplnění
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Silnice I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“, jejímž
investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Michle,
zřízení věcného břemene
1) na pozemcích v majetku města, parc. č. 1631/6, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 596/3
a parc. č. 596/16, k.ú. Bludovice, v rozsahu dle zaměření,
pro oprávněného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava,
28. Října169/1235, IČ: 451 93 665, vlastníka umístěné přeložky vodovodu
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
2). na pozemcích v majetku města, parc. č. 596/16 a parc. č. 596/20 k.ú. Bludovice,
v rozsahu dle zaměření,
pro oprávněného, ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 272
32 425, vlastníka umístěné přeložky NN
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
19

Usnesení ze 84. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.10.2010

3) na pozemcích v majetku města, parc. č. 596/19, parc. č. 596/20 k.ú. Bludovice,
v rozsahu dle zaměření,
pro oprávněného, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
IČ: 000 95 711, vlastníka umístěného odvodnění komunikace
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2011
________________________________________________________________________________
5616/84/10 - Zřízení věcného břemene pro předávací stanici HTS, a. s., v budově
Sportovní haly v Havířově-Městě, Komunardů 1____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k nebytovým prostorám v budově sportovní haly, situované
v Havířově-Městě, Komunardů 1548/1, ve prospěch společnosti Havířovská
teplárenská společnost, a. s., IČ: 61 97 47 06, sídlo: Havířov-Šumbark, Konzumní
298/6a, pro umístění předávací stanice v nebytovém prostoru o výměře 16,77 m2 za
podmínek schválených Radou města Havířova usn. č. 5269/92/06 ze dne 26. dubna
2006, s tím, že se souhlas se zřízením věcného břemene vztahuje i na právní nástupce
společnosti HTS, a. s.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene
T: 31.12. 2010
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
5617/84/10 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě Dlouhá tř. 91,
Havířov-Podlesí_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 3,20 m2 ve 12. nadzemním podlaží
obytného domu na Dlouhé tř. 91, Havířov – Podlesí,
p. Richardu Chmelíkovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
5618/84/10 - Výsledek veřejné soutěže________________________________________________
Rada města Havířova
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bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p. č. 1/OSM/2010 – na pronájem nebytových prostor
v obytném domě Hlavní tř. 67, Havířov - Město, kterou podal p. Lumír Maršálek
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 135,10 m2
v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67, Havířov-Město,
s p. Lumírem Maršálkem, IČ: 76399664, za podmínek:
- nájemné 2.600,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2010
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- stavební úpravy nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady, bez nároku
na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
- účel: maloobchodní a velkoobchodní prodej náhradních dílů na osobní a užitková
vozidla do 3,5t
________________________________________________________________________________
5619/84/10 - Návrh na prominutí nájemného za nebytové prostory ve zdravotním středisku na
Dlouhé tř. 83, Havířov – Podlesí__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí nájemného za nebytové prostory o výměře 50,78 m2 v přízemí hlavní
budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov – Podlesí,
nájemci - Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ: 66182921,
za období od května do září 2010, tj. za 5 měsíců, v celkové výši 2.500,- Kč,
z důvodu havárie vody
________________________________________________________________________________
5620/84/10 - Přijetí daru – sochy____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí daru – sochy japonského autora, pana Tetse Ohnari - od Sdružení pro činnost
mezinárodních kamenných sympozií O. S,
jejíž hodnota je dárcem odhadnuta na 350 000,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010
________________________________________________________________________________
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5621/84/10 - Odprodej kávovaru____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odprodej kávovaru - pressovaru, inventární číslo 600202200046,
pořizovací cena 52 169,- Kč, rok výroby: 2003, příspěvkové
organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54,
sídlo: Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, za cenu ve výši 5 000,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2010
________________________________________________________________________________
5622/84/10 - Odúčtování neidentifikovatelných staveb__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
odúčtování neidentifikovatelných staveb získaných na základě rozhodnutí přednosty
Okresního úřadu Karviná č. 110/1992 ze dne 26. 10. 1992:
- VO Havířov 2 – Stromovka, stavba 01 v účetní hodnotě 141 687,-- Kč
- VO Havířov v účetní hodnotě 3 605,-- Kč
- VO Ve Svahu Katu v účetní hodnotě 71 064,-- Kč
- VO Bludovice, u drůbežárny v účetní hodnotě 1 702,- Kč
- VO Životice, Valošek v účetní hodnotě 2 056,-- Kč
- VO Šumbark, komunikace Al, BB v účetní hodnotě 402 840,-- Kč
- VO komunikací Šumbark v účetní hodnotě 164 516,- Kč
- živičná spojka mezi I. a III. v účetní hodnotě 162 216,-- Kč
- nezpevněná cesta od trati k Valoškovi v účetní hodnotě 8 690,-- chodník u zeleniny v účetní hodnotě 22 838,-- Kč
- komunikace k obytným domům Šumbark v účetní hodnotě 55 836,- Kč
- komunikace pro RD u drůbežárny v účetní hodnotě 157 886,--- Kč
- komunikace pro RD Valošek v účetní hodnotě 125 360,--- úprava potoka – Šumbark v účetní hodnotě 119 632,93 Kč
- úprava potoka – Šumbark v účetní hodnotě 71 611,31
- úprava potoka – Prostřední Suchá v účetní hodnotě 366 528,65 Kč
- regulace potoka v účetní hodnotě 306 214,77 Kč
- úprava vody – Šumbark v účetní hodnotě 138 342,-- Kč
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- úprava vody – Bludovice v účetní hodnotě 136 945,-- Kč
- zkanalizování potoka Těšínská v účetní hodnotě 208 246,26 Kč
- zkanalizování vodoteče v účetní hodnotě 417 911,20 Kč
- HTÚ Šumbark – odkopy – v účetní hodnotě 237 029,-- Kč
- SÚ odhumusování – u gymnázia v účetní hodnotě 279 269,-- Kč
- HTÚ Šumbark I/2. Stavba v účetní hodnotě 472 291,-- Kč
- HTÚ Šumbark – (Šenov-Zadky) v účetní hodnotě 370 857,- Kč
- HTÚ násypy – Šenov-Zadky v účetní hodnotě 234 295,-- Kč
2.
odúčtování neidentifikovatelných staveb KBV, získané od státu účinností zákona
č. 10/1993 Sb. k 1. 1. 1993:
- hrubé terénní úpravy předstihové - Šumbark II/1. stavba v účetní hodnotě 351 928,--Kč
- provizorní přívod VN ŠumbarkII/1. Stavba, v účetní hodnotě 145 267,-- Kč
- příprava území Zadky III v účetní hodnotě 70 861,-- Kč
- sejmutí ornice Zadky III v účetní hodnotě 153 875,-- Kč
- přeložka vodovodu Zadky v účetní hodnotě 82 499,55 Kč
3.
odúčtování staveb z důvodů jiných:
- kamenná studánka v Ha-Bludovicích v účetní hodnotě 7 333,85 Kč
- pamětní kameny v Životicích v účetní hodnotě 31 749,20 Kč
- VO ubytovny Dolu Dukla v účetní hodnotě 159 687,-- Kč
- kabelová přípojka k vitrínám u MMH v účetní hodnotě 8 367,-- Kč
- přípojka osvětlení vitrín u bývalého Čedoku na náměstí Republiky v účetní
hodnotě 195 173,- Kč
- MK Tovární v účetní hodnotě 144 303,- Kč
- stará Konzumní komunikace (štěrková) v účetní hodnotě 22 148,- Kč
- komunikace od Orlovské po dráhu v účetní hodnotě 22 512,- Kč
- přípojky splaškové kanalizace k domům Letní 1 – 7 v účetní hodnotě 109 267,- Kč
- přípojky splaškové kanalizace k domům Letní 9 a 11 v účetní hodnotě 21 074,-- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 514 B v účetní hodnotě 20 797,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 514 A v účetní hodnotě 11 230,-- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 514 C v účetní hodnotě 21 793,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 517 C v účetní hodnotě 49 157,-- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 517 D v účetní hodnotě 31 830,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 515 C v účetní hodnotě 7 273,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 611 A v účetní hodnotě 3 787,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 610 v účetní hodnotě 6 756,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 392 B v účetní hodnotě 26 666,-- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 392 A v účetní hodnotě 14 314,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 397 v účetní hodnotě 26 398,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 394 v účetní hodnotě 7 619,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 609 v účetní hodnotě 11 434,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 610 v účetní hodnotě 8 736,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 611 v účetní hodnotě 3 492,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 602 v účetní hodnotě 1 406,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace k bl. 605 v účetní hodnotě 1 251,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace Šumbark v účetní hodnotě 14 660,- Kč
- přípojka kanalizace Šumbark v účetní hodnotě 16 356,- Kč
- přípojka vody Šumbark v účetní hodnotě 6 300,- Kč
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- vodovod Šumbark II/2. st. (doúčtování) v účetní hodnotě 185 216,- Kč
- vodovod vnitřní Šumbark II/2. st. (doúčtování) v účetní hodnotě 153 659,- Kč
- přípojka plynu k bl. 514B v účetní hodnotě 6 893,- Kč
- přípojka plynu k bl. 514C v účetní hodnotě 13 873,-- Kč
- přípojka plynu k bl. 517C v účetní hodnotě 5 410,-- Kč
- přípojka plynu k domu Letní 13 v účetní hodnotě 8 896,-- Kč
- přípojka plynu k bl. 517B v účetní hodnotě 5 325,- Kč
- přípojka plynu k bl. 517A (Letní 1, 3, 5, 7) v účetní hodnotě 10 494,- Kč
- přípojka dešťové kanalizace v účetní hodnotě 62 260,- Kč
- přípojka dešťové kanalizace v účetní hodnotě 30 065,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace pro bl. 517C v účetní hodnotě 28 881,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace pro bl. 517D v účetní hodnotě 15 362,- Kč
- přípojka splaškové kanalizace pro bl. 517A v účetní hodnotě 16 654,- Kč
- přípojka vody pro blok 517A v účetní hodnotě 8 155,- Kč
- náhradní přípojka vody v účetní hodnotě 79 266,- Kč
- přípojka NN k bloku 509 v účetní hodnotě 10 044,- Kč
- přístupový chodník k býv. s. p. Nářadí (TENAS) v účetní hodnotě 34 762,- Kč
________________________________________________________________________________
5623/84/10 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku:
- kopírovací stroj SHARP 2320, inventární číslo DHM: 600002200225,
výrobní číslo 11046, rok pořízení 1998, pořizovací cena: 89 406,- Kč,
ve správě organizačního odboru, užívaný odborem územního rozvoje MMH;
- kopírovací stroj GC 230 S, inventární číslo DHM: 120002200132,
výrobní číslo 213 877 2619, rok výroby 2003, pořizovací cena 125 000,- Kč, ve
správě Městské policie Havířov
- telefonní ústředna, inventární číslo DHM: 34, pořízeno v r. 1996 za 54 622,10 Kč;
ve správě příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí
F. Hrubína 5/1537, okres Karviná, IČ: 61 98 87 23, sídlo: Havířov-Podlesí,
F. Hrubína 1537/5
- počítač ASTRA Celerom 2.26 GHz/256 MB RAM/HDD 40 GB/FDD/DVD-ROM,
inventární číslo DHM: SMV 022/31, pořízeno v r. 2001 za 97 900,- Kč, ve správě
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČ: 48 80 52 71, sídlo: Havířov-Město, Na Nábřeží 1374/49
- počítač Monsoon Danaus-Vikomt AMD Duron 1100 GHz/256 MB RAM/HDD 40
GB/FDD/CD-ROM, inventární číslo DHM: SMV 022/46, pořízeno v r. 2002
za 51 435,20 Kč, ve správě příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71, sídlo: Havířov-Město,
Na Nábřeží 1374/49
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- kopírka Minolta EP 1050, výr. číslo 21735591, inventární číslo DHM: HIM 12,
pořízeno v r. 1996 za 88 303,60 Kč, ve správě příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71, sídlo:
Havířov-Město, Na Nábřeží 1374/49
- kopírka SHARP SF 2216, výr. číslo 95802161, inventární číslo DHM: HIM 27,
pořízeno v r. 1999 za 54 168,- Kč, ve správě příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71,
sídlo: Havířov-Město, Na Nábřeží 1374/49
________________________________________________________________________________
5624/84/10 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2011 Technických služeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ceník poskytovaných služeb v roce 2011 Technických služeb Havířov a.s.
2. uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, kterým se upravuje
článek I. předmět smlouvy (změna plánu zimní údržby) a článek II. cena
3. uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým se upravuje
článek IV. ceny
4. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. E/7/MH/03, kterým se upravuje článek 4
- Cena služeb
5. uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým se upravuje
článek IV. Cena díla
pověřuje
primátora města Havířova podpisem dodatku č. 14 ke smlouvě o dílo
č. E/380/DHR/97, dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, dodatku č. 6
ke smlouvě č. E/7/MH/03 a dodatku č. 13 ke smlouvě č. 454/DHR/95
Z: vedoucí OKS
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
5625/84/10 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1.11.2010 do 31.3.2011____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2010 do 31.3.2011
2. Složení operačního štábu zimní údržby
předseda:
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
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členové:

vedoucí odboru komunálních služeb
vedoucí odboru životního prostředí
ředitel dodavatelské firmy
vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy
ředitel Městské policie Havířov

ukládá

zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2011 částku ve výši 1 500 000,- Kč na
odklízení sněhu z parkovišť, komunikací a chodníků nad rámec paušální částky na
zajištění zimní údržby
Z: vedoucí OKS
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5626/84/10 - Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Dodatek č.1 k úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova vydaného ke dni 31.10.2009, kterým se rozšiřuje
hlavní předmět činnosti takto:
„2.4 výkon činností dle ust. § 10 odst. 1 písm. a), §11 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2
písm. b) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů“ s účinností od 1.1.2011
pověřit primátora města a náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem
Dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny vydané ke dni 31.10.2009
ve znění dle Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
5627/84/10 - Změna doby nájemního vztahu a žádost o snížení nájmu na dobu rekonstrukce
nebytových prostor v 1. PP Společenského domu Havířov____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přechodné snížení nájmu nebytových prostor v 1. PP v SD Havířov na třetinu
stanovené výše po dobu rekonstrukce do 30. 11. 2010 dle důvodové zprávy.
souhlasí
se změnou doby nájemního vztahu od 1.12.2010 z doby neurčité s tříměsíční
výpovědní lhůtou na dobu určitou pěti let s možností prodloužení nájmu
společnosti IAN PERFEKT, s.r.o., za podmínek dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
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5628/84/10 - Vyjádření statutárního města Havířov k záměru stavby „Olejové hospodářství na
pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Bludovice“_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k záměru stavby „Olejové hospodářství
na pozemku parc.č. 1142/1 v k.ú. Bludovice“ uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T:20.10.2010
________________________________________________________________________________
5629/84/10 - Dopravní terminál Havířov – návrh obsahu investičního záměru______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zpracování investičního záměru projekční společností DaF PROJEKT s.r.o. Ostrava
za celkový honorář dle cenové nabídky ze dne 30.9.2010 dle Přílohy č.1
2. sestavení pracovní skupiny složené z kompetentních zástupců zúčastněných stran
bere na vědomí
návrh koncepce investičního záměru dle předložených variant
________________________________________________________________________________
5630/84/10 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice
Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 650/OIV/10_________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 650/OIV/10 Čl. III., odst.1.
a Přílohy SoD č. 1 o dodatečné stavební práce
za cenu 448 567,00 Kč bez DPH (538 280,40 Kč včetně DPH)
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 650/OIV/10 Čl. III., odst.1
a z Přílohy SoD č. 1 staveních prací
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za cenu 101 841,00 Kč bez DPH (122 209,20 Kč včetně DPH)
3. změny položkového rozpočtu stavebního objektu IO 02.4 – Přílohy č.1
ke Smlouvě o dílo 650/OIV/10 související s body 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10 na provedení stavby
č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží, 1 a 2
etapa“, kterým bude navýšena cena díla dle Článku VII.. odst. 1
o částku 346 726,00 Kč bez DPH (416 071,20 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 650/OIV/10 ze dne 9.6.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10 ze dne 9.6.2010
Z: vedoucí OIV
T: 20.10.2010
________________________________________________________________________________
5631/84/10 - Využití bytů v domě na ul. Obránců míru 9-15, Havířov-Šumbark_____________
Rada města Havířova
rozhodla
schválit záměr využití 10 bytových jednotek v domě na ul. Obránců míru 701/9,
702/11, 703/13, 704/15, Havířov-Šumbark v režimu Azylového domu Armády spásy
________________________________________________________________________________
5632/84/10 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.11.2010 do 30.4.2011_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.11.2010 do 30.04.2011 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
5633/84/10 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce
pro rok 2011__________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2011, který vyhlašuje Úřad vlády ČR ve spolupráci
s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 82 587,- Kč
ukládá
odboru sociálních věcí podat žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2011
Z: vedoucí OSV
T: 30.10.2010
________________________________________________________________________________
5634/84/10 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 6.000,- Kč
od MUDr. Romana Michálka, bytem …………………………..
na účel uvedený v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5635/84/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté MŠMT Praha_
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace v rámci dotačního programu
MŠMT Praha na rok 2011 ve výši 350.000,- Kč příspěvkovou organizací města:
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ 60 33 75 83) na projekt:
Centrum prevence
…………………………………………350.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5636/84/10 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých
Moravskoslezským krajem______________________________________________
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Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelových dotací v rámci dotačního operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytované Moravskoslezským krajem
v celkové výši 3.800.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ 61 98 86 00) na projekt:
Strom

…………………..……1.800.000,- Kč

2. Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
na projekt:
Počáteční vzdělávání…………………………………..……2.000.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5637/84/10 - Ocenění osobnosti a kolektivu v sociální oblasti pro rok 2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení ocenění „Osobnost v sociální oblasti pro rok 2010“
- panu Jiřímu Jedličkovi
za rozvoj volnočasových aktivit poskytovaných v klubech seniorů, za lidský
a společenský přístup k potřebám seniorů
- panu Tončimu Staniči (občanovi Chorvatské republiky)
za rozvoj a prohlubování spolupráce mezi městy Omiš a Havířov
- panu Břetislavovi Zelinovi
za rozvoj a prohlubování spolupráce mezi městy Omiš a Havířov
2. poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč každému z oceněných
- finanční dar bude poskytnut z výdajové části rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2010, mimosportovní sféry
v sociální oblasti
ukládá
1. odboru školství a kultury
- informovat veřejnost o udělení ocenění
- oznámit oceněným osobám rozhodnutí RMH a pozvat je k převzetí ocenění v KDLJ
- organizačně zajistit slavnostní předávání ocenění
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2. odboru sociálních věcí
- oznámit panu Tončimu Staniči (cízímu státnímu příslušníkovi) rozhodnutí RMH
- zajistit zplnomocnění osoby v ČR pro převzetí ocenění v den konání akce
- zajistit předání finačního daru a ceny oceněnému prostřednictvím
zplnomocněné osoby
Z: vedoucí OŠK, OSV
T: listopad 2010
________________________________________________________________________________
5638/84/10 - Průběžné hodnocení Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
průběžné hodnocení Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
________________________________________________________________________________
5639/84/10 - Výsledky periodických hodnocení ředitelů příspěvkových organizací___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky periodických hodnocení ředitelů:
1. Ing.Viery Horváthové, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace
2. Mgr. Aleny Kubíčkové, Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná
3. Mgr. Igora Zaťka, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
4. Mgr. Radomily Vaníčkové, Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace
stanoví
plat výše jmenovaným ředitelům základních škol dle návrhu přílohy č. 1
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelům základních škol
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5640/84/10 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ U Topolů a odměny ředitelům ZŠ
Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní______________________________________
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Rada města Havířova
stanoví
1. plat ředitelce
Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace
Mgr. Jarmile Říhovské, dle návrhu - příloha č. 1
2. odměny z finanční dotace v rámci rozvojového programu MŠMT
„Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků
se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010“ řediteli
Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
PaedDr. Václavu Hujerovi,
Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná
Mgr. Petře Židkové,
Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Vladimíru Kosňovskému, dle návrhu – příloha č. 2
ukládá
1. vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá
U Topolů 3/688, příspěvková organizace paní Mgr. Jarmile Říhovské
2. vyhotovit a předat oznámení o přiznání odměny řediteli
Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace panu PaedDr. Václavu Hujerovi,
Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná paní Mgr. Petře Židkové,
Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace panu Mgr. Vladimíru Kosňovskému
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010
________________________________________________________________________________
5641/84/10 - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova - Zóna Šumbark II
Za Teslou (IPRM)______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Oznámení o změně v IPRM č. 3
2. Oznámení o změně č. 1 u projektu CZ.1.06/5.200/07.06344
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem „Oznámení o změně č. 3 v IPRM“
a „Oznámení o změně č.1“u projektu CZ.1.06/5.200/07.06344
________________________________________________________________________________
5642/84/10 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ev. č. 02875/2010/RRC,
ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.4.2010
(Dodatek č. 2 ke Smlouvě)_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci
globálního grantu CZ1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociální fondu
ev. č. 02875/2009/RRC, ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.4.2010, mezi
Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu ev. č. 02875/2010/RRC,
ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.4.2010,
mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
________________________________________________________________________________
5643/84/10 - Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Pojďme se vzdělávat“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Pojďme se vzdělávat“ v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o dotaci
na projekt „Pojďme se vzdělávat“ primátora města
ukládá
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zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Z: vedoucí VVSR
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5644/84/10 - Dotace Moravskoslezského kraje na rekonstrukci silnice II/475
(SO 102 – silnice Orlovská) jako součásti akce
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11Havířov“_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí dotace Moravskoslezského kraje na rekonstrukci silnice II/475
(SO 102 – silnice Orlovská) jako součásti akce
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11Havířov“ ve výši 480 000,- Kč
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem
Havířovem o poskytnutí účelové dotace ve výši 480 000,- Kč na rekonstrukci silnice
II/475 (SO 102 – silnice Orlovská) jako součásti akce „Rekonstrukce velkého rondelu
na silnici I/11Havířov“
pověřuje
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace primátora města statutárního města Havířova
Z: vedoucí VVSR
T: 31.10.2010
________________________________________________________________________________
5645/84/10 - VZ/24/VVSR/10 „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků
– přímá terénní práce“ v rámci projektu financovaného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výběr nejvhodnější nabídky___________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. VZ/24/VVSR/10 - „Zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků – přímá terénní práce“ společnosti Společnost pro kvalitu školy, o.s.,
IČ: 69610606, která předložila nejvhodnější nabídku
s výší nabídkové ceny 1.549.500,- Kč bez DPH
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., IČ: 28614950
3. místo: Centrum nové naděje, IČ: 70632031
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Z: vedoucí VVSR
T: 15.10.2010

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí VVSR
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5646/84/10 - Žádost o schválení dílčího projektu „Poradenské centrum KHAMORO“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Havířova z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „Poradenské centrum KHAMORO“ v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města Havířova z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
oblast podpory 3.2b
pověřuje
primátora města Havířova podpisem předloženého dílčího projektu a ostatních
dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu
________________________________________________________________________________
5647/84/10 - Projekt „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na služby_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“
2.

poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:
následné zakázky (opce)
čerpání dotace:

ne
ano (5 celků)
ne
ano (OP LZZ)

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
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1. firma:
HOPE – E. S., v.o.s.
2. firma:
GRAPES Education, s.r.o.
3. firma:
M.C. TRITON, spol. s r.o.
4. firma:
Eurion, s.r.o.
5. firma:
HM PARTNERS s.r.o.
5. varianty nabídky:
6. dobu realizace veřejné zakázky:

ne
zahájení:
ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky:

IČ: 25342282
IČ: 27716953
IČ: 49622005
IČ: 27740391
IČ: 25869507
01/2011
08/2012

- nabídková cena v Kč bez DPH 60 %
- způsob plnění veřejné zakázky 40 %

8. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 zákona: a) výpis z OR
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání vztahující se
k předmětu veřejné zakázky
10. technické kvalifikační předpoklady:
- podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona - seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech (11/2007 - 10/2010), včetně osvědčení
objednatelů, a to:
1. min. 1 osvědčení na realizaci komplexního vzdělávacího procesu
navázaného na definici vzdělávacích potřeb v min. hodnotě
500.000,- Kč bez DPH;
2. min. 1 osvědčení na zpracování analýzy vzdělávacích potřeb v min.
hodnotě 250.000- Kč bez DPH;
3. min. 1 osvědčení na implementaci e-learningu nebo znalostní databáze
(vzdělávacího portálu) v min. hodnotě 400.000,- Kč bez DPH;
4. min. 1 osvědčení zpracování organizační analýzy, procesní analýzy,
analýzy organizační struktury se vztahem k projektům
spolufinancovaným z fondů EU v min. hodnotě 500.000,- Kč
bez DPH;
5. min. 1 osvědčení za poskytnutí služeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů
(tvorba personální strategie) v min. hodnotě 200.000,- Kč bez DPH;
- podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona – seznam členů realizačního týmu
s uvedením 1 vedoucího týmu a min. 6 dalších členů s VŠ vzděláním a 3letou
praxí s poskytováním služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního
týmu.
11. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
náměstek primátora
náměstek primátora pro
pro hospodářský rozvoj
ekonomiku a správu majetku
2. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Vladan Almáš
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3. PaedDr. Svatopluk Novák
4. Ing. Andrea Bednářová
5. Ing. Petra Kvapulinská
6. Bc. Alena Kleinbauerová

Miroslav Kronenberg
Karin Menšíková
Lydie Jatělová
Mgr. Kateřina Kavková

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení nabídky
dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Výzvy k podání nabídky a
k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných
informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy
k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OVVSR
T: listopad 2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: listopad 2010
________________________________________________________________________________
5648/84/10 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Implementace manažerského informačního systému ve struktuře MMH“______
Rada města Havířova
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Implementace manažerského informačního
systému ve struktuře MMH“ v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního
programu
2. podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 09 Integrovaného
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operačního programu na projekt „Implementace manažerského informačního
systému ve struktuře MMH“
pověřuje
podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o dotaci na
projekt „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře MMH“,
primátora města
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Integrovaného
operačního programu
Z: vedoucí VVSR
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5649/84/10 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 organizačního odboru____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010
organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
5650/84/10 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku__________________________________
Rada města Havířova
vydává
souhlas s tím, že Moravskoslezský kraj z prostředků účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu MV GŘ HZS ČR do rozpočtu kraje dle Rozhodnutí č.j. MV-96-14/PO2010 pořídí a následně poskytne Statutárnímu městu Havířov věcné vybavení - 2
kusy dýchacích přístrojů a ochranných masek, určených jednotce sboru dobrovolných
hasičů Havířov-Životice.
Z: vedoucí ORG
T: 30. listopadu 2010
________________________________________________________________________________
5651/84/10 - Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 2.1.1
pro aZŠ a MŠ Frýdecká – informace o výsledku zadávacího řízení_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČ 48805289, o zadání veřejné zakázky na realizaci projektu
„Učíme se pro život – ZŠ Frýdecká, Havířov“
uchazeči, který podal nejvýhodnější nabídku, t.j. společnosti KDZ, spol. s r.o.,
IČ: 15526691, se sídlem Vizovice, Razov 1265, PSČ 763 12
s nabídkovou cenou 4 350 694,- Kč vč. DPH, záručními podmínkami:
- Délka záruky na nábytek a mechanické části………….. 60 měsíců
- Délka záruky na kovové části nábytku ………….…….. 60 měsíců
- Délka záruky na stavební práce ………………….……. 60 měsíců
- Délka záruky na ostatní technické vybavení …….……. 24 měsíců
- Délka záruky na interaktivní tabule …………………… 60 měsíců
- Hodinová sazba servisních prací ……………………… 345,- Kč
- Nástup servisního technika …………………………… do 72 hodin od nahlášení
- Délka pozáručního servisu ……………………………. 60 měsíců
a s výší smluvní pokuty za každý započatý den prodlení s plněním
ve výši 25 000,- Kč.
________________________________________________________________________________
5652/84/10 - UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov“– rozhodnutí o vyloučení zájemců
z důvodu omezení počtu zájemců_________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov“ z důvodu omezení
počtu zájemců losem tyto zájemce:
- Eiffage Contruction Česká republika, s.r.o., Francouzská 6167, 708 00 OstravaPoruba, IČ: 15504158
- VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
- OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed, IČ: 46342796
- STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, 706 02
Ostrava-Vítkovice, IČ: 64617874
- Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
- Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891
schvaluje
vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum
Havířov“ pět níže uvedených zájemců vybraných losem:
- D 5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, 739 65 Třinec-Staré Město,
IČ: 47674539
- GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ: 25671464
- VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675853
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257
- HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, IČ: 46678468
ukládá
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zaslat výpis rozhodnutí společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 20.10.2010
________________________________________________________________________________
5653/84/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informaci o výsledku řádné valné hromady společnosti
KIC Odpady, a.s. konané dne 5.10.2010 - dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
5654/84/10 - Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS
Horní Suchá, a.s. konané dne 1.10. 2010____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady
společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 1. října 2010
________________________________________________________________________________
5655/84/10 - Zpráva ze služební cesty do Prahy – Mgr.Černochová________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu Mgr. Černochové ze služební cesty do Prahy
________________________________________________________________________________
5656/84/10 - Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko – Podhájské_____
Rada města Havířova
bere na

vědomí

informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko, Podhájské, která se
uskutečnila dne 22. 9. 2010 paní ing. Tamary Šeligové, ředitelky SANTÉ – Domov
pro osoby se zdravotním postižením a pana Miroslava Kronenberga, člena rady města.
________________________________________________________________________________
5657/84/10 - Písemnost adresovaná RMH – Marie Hučínová_____________________________
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Rada města Havířova
bere na vědomí
děkovný dopis paní Marie Hučínové ze dne 20.9. 2010 za zajištění rekondičního
pobytu seniorů v Chorvatsku v roce 2010
________________________________________________________________________________
5658/84/10 - Program ustavujícího zasedání ZMH______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova:
1. Složení slibu členů Zastupitelstva města Havířova.
2. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova.
3. Ověření zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného
dne 20.9.2010
4. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Havířova.
5. Stanovení počtu členů Rady města Havířova.
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí.
7. Volba volební komise.
8. Volba primátora města.
9. Volba náměstků primátora města.
10. Volba ostatních členů Rady města Havířova.
11. Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti.
12. Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru.
13. Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru.
14. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva.
________________________________________________________________________________
5659/84/10 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
s účinností ode dne jmenování, případně zvolení do funkce :
1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.390,- Kč/měsíc a příplatek
podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 5.020,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova
ve výši 3.140,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc
tj. celkem 3.770,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.140,- Kč/měsíc
a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc
tj. celkem 3.770,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle
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zvláštních právních předpisů ve výši 5.570,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.070,- Kč/měsíc
a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 630,- Kč/měsíc,
tj. celkem 1.700,- Kč/měsíc
s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou
funkci
2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů
zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 2.600,- Kč, která
bude vyplácena měsíčně
________________________________________________________________________________
5660/84/10 - Odměny členů zastupitelstva____________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
jednorázově vyplatit odměnu při skončení funkčního období těm uvolněným členům
zastupitelstva, kterým nevznikne opětovný nárok na měsíční odměnu
(§75 zákona č.128/2000Sb., o obcích)
________________________________________________________________________________
5661/84/10 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise sociální Rady města Havířova za uplynulé období roku 2010
________________________________________________________________________________
5662/84/10 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova
za uplynulé období roku 2010
________________________________________________________________________________
5663/84/10 - OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“,
OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ a
OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
- rozhodnutí o námitkách_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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obsah námitek stěžovatelů - společností VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595, PESTAV
CZ s.r.o., IČ: 27768201 a STAVO-ČESTAV, s.r.o., IČ: 64085236, proti požadavkům
zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávacích
řízeních OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“,
OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ a OŘ/12/OIV/10
– „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
odmítá
námitky stěžovatelů - společností VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595, PESTAV CZ s.r.o.,
IČ: 27768201 a STAVO-ČESTAV, s.r.o., IČ: 64085236, proti požadavkům zadavatele
na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních
OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“, OŘ/11/OIV/10 –
„Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ a OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky
úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“, neboť námitky všech tří stěžovatelů neobsahují
náležitosti podle ust. § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacích řízeních
Z: vedoucí OIV
T: 15.10.2010
________________________________________________________________________________
5664/84/10 - ZPŘ/23/ORG/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce“ – rozhodnutí o vyloučení
uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky_________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/23/ORG/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce“
1. společnost K-net Technical International Group, s.r.o., IČ: 47916745 - z důvodu
neúplnosti nabídky
2. společnost GC System a.s., IČ: 64509826 - z důvodu nesplnění kvalifikace
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/23/ORG/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce“
společnosti BRAIN computers s.r.o., IČ: 25397265, která předložila nejvhodnější
nabídku s výší nabídkové ceny 1.664.074,-Kč bez DPH (1.996.889,-Kč včetně DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí o
vyloučení uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem
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ukládá
1. odeslat uchazečům rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 20.10.2010
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: listopad 2010
3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
5665/84/10 - OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ
Mládežnická“ společnosti:
1. BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ: 26807947 – z důvodu neúplnosti nabídky
2. ALVAC s.r.o., IČ: 49607588 – z důvodu neúplnosti nabídky
3. P.O. stav-trade, spol. s r.o., IČ: 27789012 – z důvodu neúplnosti nabídky
4. FICHNA - HUDECZEK a.s., IČ: 27765857 – z důvodu neúplnosti nabídky
5. Turčina s.r.o., IČ: 25886550 – z důvodu neúplnosti nabídky
6. PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., IČ: 25593161 – z důvodu neúplnosti nabídky
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468, která předložila nejvhodnější nabídku
- s nabídkovou cenou 36.947.368,-Kč bez DPH (44.336.842,-Kč včetně DPH), z toho
cena bez propagace 36.892.368,-Kč bez DPH a cena za propagaci 55.000,-Kč bez
DPH
- s lhůtou výstavby 85 kalendářních dnů
- s výší pokuty za nedodržení termínu dokončení díla 185.000,-Kč za každý i započatý
den prodlení
- s délkou záruční doby na dílo 74 měsíců
- s dobou odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby 5 dnů od započetí prací
- s výší pokuty za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v průběhu záruční
doby 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení
- s výší pokuty za nedodržení termínu vyklizení stavby 500.000,-Kč za každý započatý
den prodlení
- s termínem nástupu k odstranění vady v záruční době do 5 pracovních dnů
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rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: STASEKO Plus s.r.o.
3. místo: VOKD a.s.
4. místo: TEVOS s.r.o.
5. místo: Beskydská stavební, a.s.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 20.10.2010
________________________________________________________________________________
5666/84/10 - OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/11/OIV/10
- „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ společnosti:
1. BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ: 26807947 – z důvodu neúplnosti nabídky
2. ALVAC s.r.o., IČ: 49607588 – z důvodu neúplnosti nabídky
3. P.O. stav-trade, spol. s r.o., IČ: 27789012 – z důvodu neúplnosti nabídky
4. FICHNA - HUDECZEK a.s., IČ: 27765857 – z důvodu neúplnosti nabídky
5. Turčina s.r.o., IČ: 25886550 – z důvodu neúplnosti nabídky
6. PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., IČ: 25593161 – z důvodu neúplnosti nabídky
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M.
Kudeříkové“ společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468, která předložila
nejvhodnější nabídku
- s nabídkovou cenou 38.478.144,-Kč bez DPH (46.173.773,-Kč včetně DPH),
z toho cena bez propagace 38.423.144,-Kč bez DPH a cena za propagaci 55.000,-Kč
bez DPH
- s lhůtou výstavby 85 kalendářních dnů
- s výší pokuty za nedodržení termínu dokončení díla 192.000,-Kč za každý i započatý
den prodlení
- s délkou záruční doby na dílo 74 měsíců
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- s dobou odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby 5 dnů od započetí prací
- s výší pokuty za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v průběhu záruční
doby 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení
- s výší pokuty za nedodržení termínu vyklizení stavby 500.000,-Kč za každý započatý
den prodlení
- s termínem nástupu k odstranění vady v záruční době do 5 pracovních dnů
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: VOKD a.s.
3. místo: TEVOS s.r.o.
4. místo: STASEKO Plus s.r.o.
5. místo: Beskydská stavební, a.s.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 20.10.2010
________________________________________________________________________________
5667/84/10 - OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky___________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ
Selská“ společnosti:
1. BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ: 26807947 – z důvodu neúplnosti nabídky
2. ALVAC s.r.o., IČ: 49607588 – z důvodu neúplnosti nabídky
3. P.O. stav-trade, spol. s r.o., IČ: 27789012 – z důvodu neúplnosti nabídky
4. FICHNA - HUDECZEK a.s., IČ: 27765857 – z důvodu neúplnosti nabídky
5. Turčina s.r.o., IČ: 25886550 – z důvodu neúplnosti nabídky
6. PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., IČ: 25593161 – z důvodu neúplnosti nabídky
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
společnosti Beskydská stavební, a.s., IČ: 28618891, která předložila nejvhodnější
nabídku
- s nabídkovou cenou 16.253.322,-Kč bez DPH (19.503.986,40 Kč včetně DPH),
z toho cena bez propagace 16.200.322,-Kč bez DPH a cena za propagaci 53.000,-Kč
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bez DPH
- s lhůtou výstavby 80 kalendářních dnů
- s výší pokuty za nedodržení termínu dokončení díla 110.000,-Kč za každý i započatý
den prodlení
- s délkou záruční doby na dílo 72 měsíců
- s dobou odstranění reklamované vady v průběhu záruční doby 8 dnů od započetí prací
- s výší pokuty za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v průběhu záruční doby
50.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení
- s výší pokuty za nedodržení termínu vyklizení stavby 66.000,-Kč za každý započatý
den prodlení
- s termínem nástupu k odstranění vady v záruční době do 9 pracovních dnů
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: STASEKO Plus s.r.o.
3. místo: HOCHTIEF CZ a.s.
4. místo: TEVOS s.r.o.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 20.10.2010
________________________________________________________________________________
5668/84/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

47

Usnesení ze 84. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.10.2010

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 85. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.11.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/116 787/Kl/2010

V Havířově dne 15.11.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 85. schůzi Rady města Havířova, konané dne 10.11.2010
5669/85/10 - Schválení ověřovatele zápisu
5670/85/10 - Schválení ověření zápisu
5671/85/10 - Schválení programu 85. schůze RMH, konané dne 10.11.2010
5672/85/10 - „Nákup digitální techniky“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
na dodávky
5673/85/10 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.8.2010
5674/85/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – září 2010
5675/85/10 - Žádost Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Selská,
Havířov-Bludovice souhlas s převodem částky 120 000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investičního
5676/85/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel. 1+3
na ulici Majakovského 874/2 v Havířově-Městě
5677/85/10 - Prodej bytu č.11 na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město
5678/85/10 - Prodej bytu č.11 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
5679/85/10 - Jednostranné navýšení nájmů u bytů ve vlastnictví města Havířova – změna
usnesení
5680/85/10 - Přidělení obecního bytu – manž. Július Tomes a Anna Tomesová
5681/85/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jaroslava Kalbáčová a Jiří Kalbáč
5682/85/10 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložce NN, v rámci
stavby „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“- doplnění
5683/85/10 - Záměry pronájmu nebytových prostor
5684/85/10 - Pronájmy nebytových prostor
5685/85/10 - Vyhlášení veřejné soutěže
5686/85/10 - ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení a plánování včetně
vzdělávání“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky
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5687/85/10 - ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a výběru
nejvhodnější nabídky
5688/85/10 - OŘ/22/OIV/10 – „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ – zrušení
zadávacího řízení
5689/85/10 - Stavba č. 8041 IPRM pro ROP „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
– zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
5690/85/10 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ – zahájení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
5691/85/10 - „Správce stavby - Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní
Datyně“ - pověření společnosti Eurotender s.r.o. realizací zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na služby
5692/85/10 - „Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní Datyně“ - pověření
společnosti Veřejné zakázky s.r.o. realizací zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
5693/85/10 - Informace o nákladovosti projektu „Odkanalizování části města Havířova – část
města Životice“
5694/85/10 - ,,PD Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ - prodloužení termínu dodání
5695/85/10 - OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ – posouzení
námitek
5696/85/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v obytném domě na
ul. Střední 504/3 v Havířově-Šumbarku – Tomáš Marko
5697/85/10 - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2009
5698/85/10 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov
5699/85/10 - Otevřený dopis občanů ve věci projektu Krajského integrovaného centra
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji
5700/85/10 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT
5701/85/10 - Změna faktického údaje v usnesení o poskytnutí dotace
5702/85/10 - Žádost o změnu místa konání - Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
5703/85/10 - „Stavba č. 10034 – rekonstrukce budovy Horymírova 1511 na Centrum
volnočasových aktivit“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 999/OŠK/10
5704/85/10 - Návrh na ocenění učitelů Moravskoslezským krajem
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5705/85/10 - Poskytnutí peněžitých darů – doprovodná soutěž Havířova v květech
5706/85/10 - Nastoupení náhradníka
5707/85/10 - Přijetí peněžního daru
5708/85/10 - Odprodej přebytečného majetku
5709/85/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.11.2010
5669/85/10 - Schválení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
jako ověřovatele zápisu z 85.schůze Rady města Havířova, konané dne 10.11. 2010
Ing. Eduarda HECZKA
________________________________________________________________________________
5670/85/10 - Schválení ověření zápisu________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 84.schůze Rady města Havířova, konané dne 13.10.2010
________________________________________________________________________________
5671/85/10 - Schválení programu 85. schůze RMH, konané dne 10.11.2010_________________
Rada města Havířova
schvaluje
program 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.11.2010 upravený
dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
5672/85/10 - „Nákup digitální techniky “ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na
dodávky_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
„Nákup digitální techniky“
rozdělení předmětu plnění na části:
následní zakázky (opce)
2. platební podmínky:
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ano (7 části – položky dodávky)
ne
ne
ne
ano
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3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace těmto
zájemcům:
1. AV MEDIA, a.s.
IČ: 48108375
2. DATA-VIDEO-MEDIA s.r.o
IČ: 27621880
3. Ing. Aleš Svoboda
IČ: 61445789
4. ENGEL s.r.o
IČ: 46979727
5. Ladislav Ministr
IČ: 13180266
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky :

zahájení:
ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 písm. a) a b) zákona:
- výpis z OR
- doklad o oprávnění k podnikání

2/2011
3/2011

10. jmenování členů Hodnotící komise vč. náhradníků :
člen
náhradník
náměstek primátora
náměstek primátora pro ekonomiku
pro hospodářský rozvoj
a správu majetku
Radim Mudra
Alice Hegyi
Ing. Ladislav Nedorost
Bc. Dagmar Mertová
Zdeněk Šantrůček
Bc. Luboš Pekárek
Roman Lysoň
Ing. Rostislav Šimanský
Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
11. zadávací lhůta:

45 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek v rozsahu § 71
a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k podání vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
6

Usnesení ze 85. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.11.2010

5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí VVSR
T: 11/2010
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5673/85/10 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 23.8.2010_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci
globálního grantu CZ.1.07/1.3.05 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji
Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.8.2010, mezi Moravskoslezským krajem
a statutárním městem Havířov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.05
Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.8.2010,
mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
________________________________________________________________________________
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5674/85/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden–září 2010
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2010
________________________________________________________________________________
5675/85/10 - Žádost Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Selská,
Havířov - Bludovice souhlas s převodem částky 120 000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investičního___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím, Selská,
Havířov-Bludovice, převod částky 120 000,- Kč
z fondu rezervního do fondu investičního
________________________________________________________________________________
5676/85/10 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel. 1+3
na ulici Majakovského 874/2 v Havířově – Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13 o vel. 1+3
na ulici Majakovského 874/2 v Havířově-Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 15.11.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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5677/85/10 - Prodej bytu č.11 na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.794/11 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu
ve výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701
– zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
paní Mgr. Věře Baborové za kupní cenu 271.339,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5678/85/10 - Prodej bytu č.11 na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/11 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně
podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
panu Eduardu Bialkovi za kupní cenu 283.229,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
5679/85/10 - Jednostranné navýšení nájmů u bytů ve vlastnictví města Havířova – změna
usnesení______________________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
změnit usnesení č. 3808/57/09 ze dne 29.7.2009 v části „schvaluje“ takto:
1. v bodě 2. se v uvozovací větě „s účinností od 1.1.2010 do 31.12.2010“
mění datum 31.12.2010 na 31.12.2011
2. bod 3. se zrušuje
pověřuje
MRA, s.r.o. realizací tohoto usnesení

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
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5680/85/10 - Přidělení obecního bytu – manž. Július Tomes a Anna Tomesová______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
manž. Júliu Tomesovi a Anně Tomesové, bytem ……………………………
________________________________________________________________________________
5681/85/10 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jaroslava Kalbáčová a Jiří Kalbáč______
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
manž. Jaroslavě Kalbáčové a Jiřímu Kalbáčovi, bytem ……………………………
pod podmínkou že:
- byt č. 6 o vel. 1+5, jehož jsou jmenovaní k dnešnímu dni nájemci, řádně vrátí zpět
správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému obecnímu bytu bude s manž. Kalbáčovými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
5682/85/10 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložce NN, v rámci
stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“- doplnění___________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Silnice I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“,
jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,
145 05 Praha 4- Michle,
zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města, parc.č. 1632/10
a parc. č. 1632/6, k.ú. Bludovice, v rozsahu dle zaměření,
pro oprávněného, ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 272 32 425,
vlastníka umístěné přeložky NN
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011
________________________________________________________________________________
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5683/85/10 - Záměry pronájmu nebytových prostor____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor – garážového stání č. 7 o výměře 19,61 m2
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinské 3, Havířov – Město,
nájemkyni p. Martě Růžicové, dohodou k 30. 11. 2010
záměr pronájmu nebytových prostor – garážového stání č. 7 o výměře 19,61 m2
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinské 3, Havířov – Město,
Ing. Pavlu Mitkovi, ke garážování vlastního osobního vozidla
2.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 49 m2 v suterénu obytného domu
na ul. J. Hory 7, Havířov – Město, spol. VDS, spol. s r.o., IČ: 45194980,
jako kancelář a sklad stavební firmy
3.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6,30 m2 v přízemí obytného domu
ul. Lidická 1176, Havířov – Šumbark,
p. Vandě Havlišové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
5684/85/10 - Pronájmy nebytových prostor____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2 v přízemí
části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, spol. ČESKÉ REALITNÍ
SLUŽBY GROUP s. r. o., IČ: 25397117, k provozování realitní kanceláře,
za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 12. 2010
2. prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 13 m2 a části střechy na
obytném domě ul. Čelakovského 1594, Havířov – Podlesí,
nájemci spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, za podmínek:
- nájemné za NBP a část střechy 80.000,- Kč ročně bez DPH
- nájem na dobu určitou do 30. 11. 2015
3. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 3,20 m2 ve 12. nadzemním podlaží
obytného domu na Dlouhé tř. 91, Havířov – Podlesí, nájemcům p. Zdeňce a Ivo
Chmelíkovým, dohodou k 30. 11. 2010
pronájem nebytových prostor o výměře 3,20 m2 ve 12. nadzemním podlaží
obytného domu na Dlouhé tř. 91, Havířov – Podlesí,
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p. Richardu Chmelíkovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy
dle bodu č.1
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010
________________________________________________________________________________
5685/85/10 - Vyhlášení veřejné soutěže_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 108 o výměře 19,62 m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město, formou veřejné
soutěže, za podmínek:
1. Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH. V nabídce
uveďte svůj návrh výše nájemného (Kč/m2/rok).
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. V nabídce uveďte
souhlas s dobou pronájmu.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. V nabídce uveďte souhlas s uvedenou
platbou, případně navrhněte jinou platbu (např. čtvrtletně, pololetně, ročně).
4. Účel využití nebytových prostor: kancelář. V nabídce specifikujte využití
kanceláře.
5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na
finanční vyrovnání po ukončení nájmu. V nabídce uveďte souhlas s touto
podmínkou.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky
veřejné soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 12.11. 2010
________________________________________________________________________________
5686/85/10 - ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení a plánování včetně
vzdělávání“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky___
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení
a plánování včetně vzdělávání“ sdružení společností DHV CR, spol. s r.o.,
12
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IČ: 45797170 a RENARDS dotační, s.r.o., IČ: 28337361 - z důvodu nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení
a plánování včetně vzdělávání“ společnosti AQE advisors, a.s., IČ: 26954770,
která předložila nabídku s výší nabídkové ceny 2.720.000,-Kč bez DPH
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Sdružení SPF Group a partneři (sdružení společností SPF Group, v.o.s.,
IČ: 25492781, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ: 47673168 a CS-¨
PROJECT spol. s r.o., IČ: 41690206)
3. místo: GRANTIKA České spořitelny, a.s., IČ: 25597001
4. místo: Sdružení SP Havířov (sdružení společností CASSIA DEVELOPMENT &
CONSULTING s.r.o., IČ: 28093941 a BERMAN GROUP – služby
ekonomického rozvoje, s.r.o., IČ: 25924206)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o vyloučení
uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 16.11.2010
Z: vedoucí VVSR
T: 12/ 2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 1/2011
________________________________________________________________________________
5687/85/10 - ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a výběru
nejvhodnější nabídky___________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře
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a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“
1. společnost Equica, a.s., IČ: 26490951 - z důvodu nesplnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách
2. společnost AutoCont CZ a.s., IČ: 47676795 - z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře
a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“
společnosti DYNATECH s.r.o., IČ: 25501003, která předložila nabídku
s výší nabídkové ceny 2.250.000,-Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o vyloučení
uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 16.11.2010
Z: vedoucí VVSR
T: 12/2010

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 1/ 2011
________________________________________________________________________________
5688/85/10 - OŘ/22/OIV/10 – „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ – zrušení
zadávacího řízení______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

1. uzavření mandátní smlouvy č. 269/OIV/10 dne 26.3.2010 se společností RTS, a.s.
na realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. OŘ/22/OIV/10 – „Splašková
kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
2. doporučení společnosti RTS, a.s. na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
č. OŘ/22/OIV/10 – „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ ve znění
přílohy
14
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3. posunutí lhůty pro podání nabídek z 8.11.2010 na 25.11.2010 z důvodu podání
dodatečných informací k zadávací dokumentaci
ruší
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku č. OŘ/22/OIV/10
– „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ z důvodů uvedených v příloze
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí společnosti RTS, a.s. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 15.11.2010
________________________________________________________________________________
5689/85/10 - Stavba č. 8041 IPRM pro ROP „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ –
zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
IPRM pro ROP „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční fakturace)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení (5 zájemců losem)

4. výši požadované jistoty:

nepožadovat složení jistoty

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 02/2011
ukončení: 365 kalendářních dní
ode dne protokolárního
předání staveniště

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
a) výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
80%
10%
b) zkrácení lhůty výstavby ve dnech od limitního termínu
c) smluvní pokuta za nedodržení doby plnění v Kč
5%
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e) délka záruční doby v měsících na stavební práce
nad minimální požadavek zadavatele 60 měsíců

5%

8. ostatní podmínky realizace VZ:
termín výstavby: max. 365 kalendářních dní ode dne protokolárního předání
staveniště
záruční lhůta min. 60 měsíců na stavební práce
9. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
10. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky
c) Doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona:
a) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na 30 mil. Kč
b) údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky
za poslední 3 účetní období s limitem min. 150 mil. Kč v každém z těchto
období
12. technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona:
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s
limitem min.3 staveb obdobného charakteru a rozsahu s finančním objemem
min. 40 mil. Kč bez DPH na každou z nich
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
náhradník
1. náměstek primátora
PaedDr. Svatopluk Novák
pro hospodářský rozvoj
2. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
3. Ing.Tomáš Hejl (Allowance,s.r.o.)
Ing. Kristýna Filípková (Allowance,s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. náměstek primátora
PaedDr. Svatopluk Novák
pro hospodářský rozvoj
2. náměstek primátora pro
Miroslav Kronenberg
ekonomiku a správu majetku
3. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
4. MKH: Ing.Dagmar Čuntová
Ing. Rudolf Pytlík
5. Ing.Tomáš Hejl (Allowance,s.r.o.)
Ing. Kristýna Filípková (Allowance,s.r.o.)
15. zadávací lhůtu:

3 měsíce
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pověřuje
1. společnost Allowance, s.r.o., IČ: 261 40 136, realizací zadávacího řízení na veřejnou
zakázku IPRM pro ROP „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ v rozsahu
§ 151 zákona
2. společnost Allowance, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
zákona
3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Allowance,s.r.o. na realizaci zadávacího
řízení náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností Allowance, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 30.11.2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému VZ
prostřednictvím společnosti Allowance, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 10.12.2010
________________________________________________________________________________
5690/85/10 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ – zahájení
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Modernizace městské sportovní haly Havířov“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční fakturace)
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení (5 zájemců)

4. objektivní kritérium pro omezení počtu zájemců: výše IN95 (výběr 5 zájemců
s nejvyšší hodnotou indexu IN95)
5. výši požadované jistoty:

500.000,-Kč
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6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 02/2011
ukončení: 29.7.2011

8. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
a) výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
b) výše přislíbené bankovní záruky za realizaci v Kč*
c) výše přislíbené bankovní záruky za záruční lhůtu v Kč*

60 %
20 %
20 %

9. ostatní podmínky:
- doba realizace stavby nejpozději do 29.7.2011
- záruční lhůta min. 60 měsíců na stavební práce
- záruční lhůta min. 24 měsíců na zabudované výrobky
- *výše bankovních záruk maximálně do výše nabídkové ceny
10. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) , doklady dle zákona
11. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání - provádění staveb, jejich změn a
odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výkon zeměměřičských činnost
c) Doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího
12. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
podle § 55 zákona:
a) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na 20 mil. Kč a se spoluúčastí max. 10 tis. Kč.
b) údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky
za poslední 3 účetní období s limitem min.100 mil. Kč ročně.
c) index IN95 min. = 2 - vypočítaný z údajů za poslední uzavřené účetní období
d) běžná likvidita (oběžná aktiva / krátkodobé závazky) > 1,2 vypočítaná z údajů
za poslední uzavřené účetní období
e) celková zadluženost (celkové dluhy/celková aktiva) max. 60% vypočítaná
z údajů za poslední uzavřené účetní období
13. technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 zákona:
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s limitem
min.3 podobných sportovních staveb s finančním objemem min. 28 mil. Kč na
každou z nich a dále min. 1 stavby, jejíž součástí byla montáž keramických
provětrávaných fasád v množství 5000 m2
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
14. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
1. náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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náhradník
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu

2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Pavel Jirka (Veřejné zakázky s.r.o.)

majetku
Ing. Miloš Klimeš
Mgr. Markéta Šuráňová

15. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
PaedDr. Svatopluk Novák
2. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Miroslav Kronenberg
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. Ing. Kateřina Mikulová
Zdeněk Konečný
5. Ing. Pavel Jirka (Veřejné zakázky s.r.o.)
Mgr. Markéta Šuráňová
16. zadávací lhůtu:

3 měsíce

pověřuje
1. společnost Veřejné zakázky s.r.o., IČ: 26 72 60 50, realizací zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ v rozsahu § 151
zákona
2. společnost Veřejné zakázky s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
zákona
3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Veřejné zakázky s.r.o. na
realizaci zadávacího řízení náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností Veřejné zakázky, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 30.11.2010
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 10.12.2010
________________________________________________________________________________
5691/85/10 - „Správce stavby - Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní
Datyně“ - pověření společnosti Eurotender s.r.o. realizací zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na služby____________________________________
Rada města Havířova
pověřuje
1. společnost Eurotender s.r.o. (IČ: 27068111) realizací zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na služby „Správce stavby - Odkanalizování Havířova19
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městské části Bludovice a Dolní Datyně“ v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
2. společnost Eurotender s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Eurotender s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
zajistit uzavření mandátní smlouvy se společností Eurotender s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 15.12. 2010
________________________________________________________________________________
5692/85/10 - „Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní Datyně“ - pověření
společnosti Veřejné zakázky s.r.o. realizací zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce______________________________________
Rada města Havířova
pověřuje
1. společnost Veřejné zakázky s.r.o. (IČ: 26726050) realizací zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Odkanalizování Havířova-městské
části Bludovice a Dolní Datyně“ v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
2. společnost Veřejné zakázky s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
4. podpisem mandátní smlouvy se společností Veřejné zakázky s.r.o. na realizaci
zadávacího řízení náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
zajistit uzavření mandátní smlouvy se společností Veřejné zakázky s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 15.12. 2010
________________________________________________________________________________
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5693/85/10 - Informace o nákladovosti projektu „Odkanalizování části města Havířova – část
města Životice“________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o nákladovosti projektu
„Odkanalizování částí města Havířova – část města Životice“
________________________________________________________________________________
5694/85/10 - ,,PD Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ - prodloužení termínu dodání_________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu plnění na dodání dokumentace pro stavební povolení
dopracované jako dokumentace pro provádění stavby o 14.kalendářních dnů po
předání energetických auditů městu
2. uzavření dodatku č.1 se společností TECHNICO Opava s.r.o., IČ : 258 49 204
k smlouvám o dílo č. 951/OIV/10, 955/OIV/10, 956/OIV/10, 957/OIV/10
na zpracování projektové dokumentace pro stavbu ZŠ 1. máje, ZŠ Žákovská,
ZŠ Hrubína, ZŠ K. Světlé v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení, kterým bude
prodloužen termín plnění dodání projektové dokumentace pro stavební povolení
dopracované jako dokumentace pro provádění stavby
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č.1 ke smlouvám
o dílo č.951/OIV/10, 955/OIV/10, 956/OIV/10, 957/OIV/10.
ukládá
předložit k podpisu dodatky č.1 ke smlouvám o dílo.

Z: vedoucí OIV
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5695/85/10 - OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ – posouzení
námitek______________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele – společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., IČ: 25593161,
proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení č. OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky
úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
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schvaluje
obsah oznámení zadavatele o výsledku posouzení námitek dle Přílohy č. 2
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 15.11.2010
________________________________________________________________________________
5696/85/10 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v obytném domě na
ul. Střední 504/3 v Havířově-Šumbarku – Tomáš Marko_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního bytu č. 1 v domě na ul. Střední 504/3 v Havířově-Šumbarku
________________________________________________________________________________
5697/85/10 - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2009_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2009, vč. zápisu z jednání
Kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 24.9. 2010
________________________________________________________________________________
5698/85/10 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov ______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy Havířov s účinností
od 12.12.2010 takto:
1. zvýšení ceny jízdenky pro jednotlivou jízdu, prodávané řidičem ve vozidle v tomto
rozsahu:
- jízdenka pro cestující nad 15 let (plné jízdné)
ze stávajících 10,- na 12,- Kč
- jízdenka pro cestující, děti do 15 let (zlevněné jízdné) ze stávajících 5,- na 6,- Kč
2. stanovení bezplatné přepravy pro kategorii cestujících – členy Českého svazu
bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské
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ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD Havířov a.s.
a Českému svazu bojovníků za svobodu, MěV Ostrava
Z: vedoucí OKS
T: 20.11.2010
________________________________________________________________________________
5699/85/10 - Otevřený dopis občanů ve věci projektu Krajského integrovaného centra
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah dopisu občanů města Havířova ze dne 13.10.2010 ke Krajskému integrovanému
centru využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji (KIC)
ukládá
1. zveřejnit na http://www.havirov-city.cz/odbor-komunalnich-sluzeb/4.html
a) Dohodu o zrušení „Memoranda o budoucí spolupráci a společném postupu při
přípravě Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů“
a o jeho nahrazení převodem akcií obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
zn. 252/OKS/09 ze dne 30.6.2009
b) informaci o nákupu akcií společnosti KIC Odpady, a.s. v rozsahu usnesení
Zastupitelstva města Havířova čís. 831/15/ZM/09 ze dne 23.3.2009
c) informaci o zástupcích města v orgánech společnosti KIC Odpady, a.s. v rozsahu
usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 832/15/ZM/09 ze dne 23.3.2009
d) odkaz na webové stránky http://www.kic-odpady.cz/, kde občané mohou nalézt
informace o KIC.
2. zveřejnit v Radničních listech odkaz na webové stránky města
http://www.havirov-city.cz/odbor-komunalnich-sluzeb/4.html a
http://www.kic-odpady.cz/, kde občané mohou nalézt informace o KIC
Z: vedoucí OKS
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5700/85/10 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT_______________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačního programu
poskytovaného MŠMT v celkové výši 1.425.350,- Kč příspěvkovými
organizacemi města:
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1. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 89) na projekt: Individuálně znamená lépe
……………………..…………….1.340.600,- Kč
2. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČ 48 80 54 75 ) na projekt: Prevence závislosti u žáků ZŠ
……………………..……………. 84.750,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2010
________________________________________________________________________________
5701/85/10 - Změna faktického údaje v usnesení o poskytnutí dotace______________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 1252/24/ZM/10 ze dne 20.9. 2010 v bodě 1.takto:
„1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2010 Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39,
ve výši 20,83 % z celkových skutečných výdajů max. 50 000,- Kč
na projekt „Tradiční havířovské taneční soutěže 2010““
________________________________________________________________________________
5702/85/10 - Žádost o změnu místa konání - Půlnoční bohoslužba pod širým nebem_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
oznámení Apoštolské církve, sbor Havířov, o změně místa konání
„Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“ dne 24. 12. 2010
schvaluje
změnu usnesení č. 5571/83/10 ze dne 29. 9. 2010 takto:
prodloužení hudební produkce dne 24. 12. 2010 v době od 22.00 hod. do 23.00 hod.
Sboru Apoštolské církve v Havířově, zastoupenému panem Břetislavem Dršťákem,
pro konání „Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“,
která se uskuteční na náměstí Republiky v Havířově – Městě
ukládá
vedoucí odboru školství a kultury oznámit pořadateli panu Břetislavu Dršťákovi
rozhodnutí RMH
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2010
________________________________________________________________________________
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5703/85/10 - „Stavba č. 10034 – rekonstrukce budovy Horymírova 1511 na Centrum
volnočasových aktivit“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 999/OŠK/10_
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 999/OŠK/10 Čl. III., odst. 1., Přílohy této
SOD č.1 o dodatečné stavební práce za cenu 243 362,02 Kč bez DPH
(292 034,42 vč.DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 999/OŠK/10 Čl. III, odst. 1., Přílohy této
SOD č.1 o nerealizované stavební práce za cenu – 222 428,01 Kč bez DPH
(-266 913,61 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 2
3. změny položkového rozpočtu SO 01, SO 02, SO 03 a silnoproud a slaboproud ke
Smlouvě o dílo č. 999/OŠK/10 související s bodem 1, 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 999/OŠK/10 na provedení stavby
„Stavba č.10034 - rekonstrukce budovy Horymírova 1511 na Centrum
volnočasových aktivit“, v rozsahu bodů 1 až 3 toho usnesení, kterým bude zvýšená
cena díla celkem v Čl. VII odst. 1 o částku 20 934,01 Kč bez DPH
(25 120,82 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 999/OŠK/10 ze dne 21.9.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 999/OŠK/10 ze dne 21.9.2010
Z: vedoucí OŠK
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
5704/85/10 - Návrh na ocenění učitelů Moravskoslezským krajem________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků Moravskoslezským krajem
u příležitosti Dne učitelů v roce 2011 takto:
V kategorii II - Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost:
Mgr. Alena Přehnilová, Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372
okres Karviná dle přílohy č. l
________________________________________________________________________________
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5705/85/10 - Poskytnutí peněžitých darů – doprovodná soutěž Havířova v květech___________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů vyhodnoceným soutěžícím doprovodné soutěže Havířova
v květech „Havířov v květech v poezii“ :
Martě Gelnarové, Martině Pavelkové, Ing. Miroslavu Szopovi (3 x 1. místo)
ve výši 1.000,- Kč/soutěžící
Ivě Savkové (2. místo)
ve výši 700,- Kč
Janině Želinské (3. místo) ve výši 500,- Kč
ukládá
předat peněžitý dar vyhodnoceným soutěžícím

Z: vedoucí TO
T: 15.12.2010
________________________________________________________________________________
5706/85/10 - Nastoupení náhradníka_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
a) vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Havířova MUDr. Růženy Kutějové
z volební strany TOP 09
b) vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Havířova Mgr. Jaroslava Stolaříka
z volební strany Nezávislí
c) rezignaci na postavení náhradníka MUDr. Jany Baselové z volební strany TOP 09
osvědčuje
že dnem 28.10.2010 se stal členem Zastupitelstva města Havířova Ing. Pavel Merta
z volební strany TOP 09
a dnem 5.11.2010 se stal členem Zastupitelstva města Havířova Mgr. Jiří Jekl
z volební strany Nezávislí
ukládá
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova
panu Ing. Pavlu Mertovi a panu Mgr. Jiřímu Jeklovi
Z: vedoucí KP
T: 11.11.2010
________________________________________________________________________________
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5707/85/10 - Přijetí peněžního daru__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí peněžního daru od Moravskoslezského kraje IČ : 708 906 92
ve výši 40.000,- Kč účelově určeného na činnost města v oblasti ochrany
životního prostředí
ukládá
zapracovat peněžitý dar do rozpočtu města
pověřuje

Z: vedoucí EO
T: 01/2011

primátora města podpisem darovací smlouvy
________________________________________________________________________________
5708/85/10 - Odprodej přebytečného majetku_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odprodej přebytečného majetku – notebooků IBM LENOVO THINKPAD R60e
CDT 2300e 0657-KGG (bez SW):
výrobní číslo: L3DX707, inventární číslo: 000000009833 paní Jarmile Světlíkové,
výrobní číslo: L3DY737, inventární číslo: 000000009834 Mgr. Rudolfovi Šimkovi,
výrobní číslo: L3DY754, inventární číslo: 000000009826 paní Alici Hegyi,
výrobní číslo: L3DX708, inventární číslo: 000000009829 p. Miroslavovi
Kronenbergovi,
výrobní číslo: L3DY739, inventární číslo: 000000009828 p. Vladislavovi Fukalovi,
za cenu ve výši 2 000,- Kč vč. DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí ORG
T: 11/2010
________________________________________________________________________________
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5709/85/10 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………...

……...…..…….…………………...

František C H O B O T
primátor města

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 1. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.11.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/118 805/Kl/2010

V Havířově dne 21.11.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 1. schůzi Rady města Havířova, konané dne 19.11.2010
1/1RM/2010 - Schválení ověřovatele zápisu
2/1RM/2010 - Schválení programu 1.schůze RMH, konané dne 19.11.2010
3/1RM/2010 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova
do konce roku 2010 a v I.pololetí roku 2011
4/1RM/2010 - Pověření členů zastupitelstva prováděním svatebních obřadů
5/1RM/2010 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 1. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2010
1/1RM/2010 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 1.schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11. 2010
Mgr. Rudolfa Šimka
________________________________________________________________________________
2/1RM/2010 - Schválení programu 1.schůze RMH, konané dne 19.11.2010_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 1.schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2010
dle přílohy
________________________________________________________________________________
3/1RM/2010 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova
do konce roku 2010 a v I.pololetí r.2011__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v I.pololetí roku 2011 takto:
24.1. 2011
28.3. 2011
20.6. 2011
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v prosinci 2010
a I. pololetí r. 2011 takto:
1.12.2010
30.3.2011
15.12.2010
20.4.2011
12.1.2011
11.5.2011
2.2.2011
1.6.2011
23.2.2011
22.6.2011
9.3.2011
________________________________________________________________________________
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4/1RM/2010 - Pověření členů zastupitelstva prováděním svatebních obřadů________________
Rada města Havířova
pověřuje
pro funkční období 2010-2014
Ing. Dagmar Džupinovou
PaedDr. Miladu Halíkovou
Bc. Moniku Havlíčkovou
Jarmilu Světlíkovou
MUDr. Radomila Schreibera
Jaroslava Jeziorského
Mgr. Zdislava Krokosze
prováděním svatebních obřadů, obřadů vítání dětí a jubilejních manželských obřadů
(např. zlaté svatby)
stanoví
pro funkční období 2010-2014 užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR
pro náměstky primátora a výše uvedené členy zastupitelstva při provádění
svatebních obřadů, obřadů vítání dětí a jubilejních obřadů
________________________________________________________________________________
5/1RM/2010 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
primátor města

Ing. Eduard H E C Z K O
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 2. schůze Rady města Havířova
konané dne 1.12.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/122 526/Kl/2010

V Havířově dne 2.12.2010
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 2. schůzi Rady města Havířova, konané dne 1.12.2010
6/2RM/2010 - Schválení ověřovatele zápisu
7/2RM/2010 - Schválení ověření zápisů
8/2RM/2010 - Schválení programu 2.schůze RMH, konané dne 1.12.2010
9/2RM/2010 - Kontrola plnění usnesení RMH
10/2RM/2010 - Rozpočet města Havířova na rok 2011
11/2RM/2010 - Žádost o zachování výše příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2010
12/2RM/2010 - Schválení ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2011
13/2RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
pro r. 2010 odboru komunálních služeb
14/2RM/2010 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území
města Havířova
15/2RM/2010 - Žádost RNDr. Adolfa Kanii o zřízení obecných parkovacích míst pro vozidla
se speciálním označením O 1
16/2RM/2010 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2011“ Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti
kultury na rok 2011
17/2RM/2010 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
18/2RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
roku 2010 odboru sociálních věcí
19/2RM/2010 - Změny v povodňové komisi
20/2RM/2010 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
21/2RM/2010 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
22/2RM/2010 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2011
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23/2RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark
24/2RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3 o vel. 1+1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
25/2RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8 o vel. 1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město
26/2RM/2010 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
27/2RM/2010 - Regenerace obytného domu na ul. H. Malířové2,4,6, Havířov-Šumbark
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 738/OIV/10
28/2RM/2010 - Stavba č. 8034 – „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 964/OIV/10
29/2RM/2010 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
– Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 944/OIV/10
30/2RM/2010 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
31/2RM/2010 - Snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu odboru investiční
výstavby na rok 2010
32/2RM/2010 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2011
33/2RM/2010 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
34/2RM/2010 - Opatření obecné povahy - Změna č.15 územního plánu města Havířov
35/2RM/2010 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark
36/2RM/2010 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark
37/2RM/2010 - Nájem a převod pozemků parc. č. 699, 700/1 a 701 k.ú. Šumbark,
z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do majetku města
38/2RM/2010 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
39/2RM/2010 - Pronájem části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov-město
40/2RM/2010 - Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
41/2RM/2010 - Nájem pozemků k.ú. Havířov – město v areálu minigolfu u Městské
sportovní haly
42/2RM/2010 - Uzavření nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark
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43/2RM/2010 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2340, k.ú. Prostřední Suchá
44/2RM/2010 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4945/1, k.ú. Havířov-město
45/2RM/2010 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
46/2RM/2010 - Záměry pronájmu nebytových prostor
47/2RM/2010 - Pronájmy nebytových prostor
48/2RM/2010 - Ukončení nájmu, ukončení výpůjčky nebytových prostor
49/2RM/2010 - Ukončení nájmu nebytových prostor, obecný záměr pronájmu nebytových
prostor
50/2RM/2010 - Výpověď nájemní smlouvy
51/2RM/2010 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
52/2RM/2010 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
53/2RM/2010 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
z Nadačního fondu ČEZ a z Nadačního fondu OKD
54/2RM/2010 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury
55/2RM/2010 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko – zvýšení
56/2RM/2010 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2010 – ZŠ Jarošova
57/2RM/2010 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína
58/2RM/2010 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku ZŠ
59/2RM/2010 - Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix - střediska volného času
60/2RM/2010 - Cena města Havířova pro rok 2010
61/2RM/2010 - Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních družstev,
trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2010
62/2RM/2010 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
- sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
63/2RM/2010 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2011
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64/2RM/2010 - Rapid, akciová společnost - návrh na mimosoudní vyrovnání vzájemných
pohledávek
65/2RM/2010 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla
usnesením Rady města Havířova pověřena podepsáním dokumentu
66/2RM/2010 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla
usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu
67/2RM/2010 - Nový statut „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“
68/2RM/2010 - Veřejné zakázky – změny ve složení komisí
69/2RM/2010 - Komise Svazu měst a obcí ČR
70/2RM/2010 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro rok 2011
71/2RM/2010 - Komise Rady města Havířova
72/2RM/2010 - Jmenování tajemníka Finančního výboru ZMH
73/2RM/2010 - Návrh programu 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova
74/2RM/2010 - OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – rozhodnutí o námitkách
75/2RM/2010 - Informace z jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná, změna výše
členského příspěvku, rozpočet 2011 a rozpočtový výhled 2012-2014
76/2RM/2010 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2010
6/2RM/2010 - Schválení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 2.schůze Rady města Havířova, konané dne 1.12. 2010
p. Vojtěcha KOZÁKA
________________________________________________________________________________
7/2RM/2010 - Schválení ověření zápisů ______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.11.2010
(ve volebním období 2006-2010) a 1.schůze Rady města Havířova, konané dne
19.11.2010 (ve volebním období 2010-2014)
________________________________________________________________________________
8/2RM/2010 - Schválení programu 2.schůze RMH, konané dne 1.12.2010_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 2.schůze Rady města Havířova, konané dne 1.12.2010
dle přílohy
________________________________________________________________________________
9/2RM/2010 - Kontrola plnění usnesení RMH_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5079/76/10

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Průjezd železničního mostu
na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
3274/48/09
4057/60/09
4333/65/09
4949/75/10
4957/75/10
5113/76/10
5272/79/10
5308/81/10
5312/81/10
5321/81/10
5323/81/10
5330/81/10
5359/81/10
5366/81/10
5377/81/10
5434/82/10
5456/82/10
5471/82/10
5486/82/10

5529/83/10
5534/83/10
5570/83/10
5593/84/10
5594/84/10
5595/84/10

Zrušení nominace zástupců města do konkurzních a hodnotitelských
komisí škol a školských zařízení MSK, nominace nových zástupců
Náhrada škody Mgr. Korczynská
Souhlas zřizovatele k vybudování odpočinkové pergoly v areálu
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
Rozdělení dvou bytových jednotek o vel. 1+5 v obytném domě na ul.
H. Malířové 1152/2 a 1154/6 v Havířově – Šumbarku_
Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Gen. Svobody
Návrh na stanovení platu jmenované ředitelce Mateřské školy Mládí
Využití majetku – ztráty a nálezy
Zpoplatnění umístění části Městského kamerového dohlížecího systému
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Centrum ICT
služeb na Magistrátu města Havířova“
Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 111,
k.ú. Dolní Datyně
Smluvní vztah pro stavbu:
„Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“
Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 411/2, k.ú. Dolní Suchá
VZ „Sanace a regenerace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5
v Havířově-Městě“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,J. Seiferta 1530/14,
Havířov-Město, IČ.75 13 92 43 –porušení rozpočtové kázně
„Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ – zahájení
otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Prostřední Suchá pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2010 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
„Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,Havířov“
- zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby
„Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ – rozhodnutí o vyloučení zájemce a zrušení
veřejné zakázky a vyhlášení nového zakázkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Pronájem pozemku parc.č. 93/3, k.ú. Prostřední Suchá
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 65/2, 66/2,
k.ú. Dolní Datyně
Osobnost kultury, Talent a Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi
a mládeží za rok 2010
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.68
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 28
o vel. 1+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově – Šumbark
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5596/84/10
5597/84/10
5613/84/10
5616/84/10
5620/84/10
5621/84/10
5624/84/10
5625/84/10
5628/84/10
5630/84/10
5634/84/10
5635/84/10
5636/84/10
5637/84/10
5639/84/10
5640/84/10
5644/84/10
5645/84/10

5647/84/10
5650/84/10
5652/84/10
5663/84/10

5676/85/10
5685/85/10
5688/85/10
5690/85/10

Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1030/69 v Havířově – Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice
Zřízení věcného břemene pro předávací stanici HTS, a. s., v budově
Sportovní haly v Havířově-Městě, Komunardů 1
Přijetí daru – sochy
Odprodej kávovaru
Ceník poskytovaných služeb v roce 2011 Technických služeb
Havířov a.s. (TSH a.s.)
Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní
údržby místních komunikací na období od 1.11.2010 do 31.3.2011
Vyjádření statutárního města Havířov k záměru stavby „Olejové
hospodářství na pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Bludovice“
Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice
Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 650/OIV/10
Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT Praha
Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací poskytnutých
Moravskoslezským krajem
Ocenění osobnosti a kolektivu v sociální oblasti pro rok 2010
Výsledky periodických hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ U Topolů a odměny ředitelům
ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní
Dotace Moravskoslezského kraje na rekonstrukci silnice II/475
(SO 102 – silnice Orlovská) jako součásti akce
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11Havířov“
VZ/24/VVSR/10
„Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – výběr nejvhodnější nabídky
Projekt „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města
Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na služby
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov“– rozhodnutí o vyloučení
zájemců z důvodu omezení počtu zájemců
OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“,
OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ a
OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
- rozhodnutí o námitkách
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel.
1+3 na ulici Majakovského 874/2 v Havířově – Městě
Vyhlášení veřejné soutěže
OŘ/22/OIV/10 – „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“ –
zrušení zadávacího řízen
Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“
– zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
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5695/85/10

OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ –
posouzení námitek
5698/85/10 Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov
5699/85/10 Otevřený dopis občanů ve věci projektu Krajského integrovaného
centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji
5700/85/10 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT
5702/85/10 Žádost o změnu místa konání - Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
5703/85/10 „Stavba č. 10034 – rekonstrukce budovy Horymírova 1511 na Centrum
volnočasových aktivit“ – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo č. 999/OŠK/10
5704/85/10 Návrh na ocenění učitelů Moravskoslezským krajem
5706/85/10 Nastoupení náhradníka
________________________________________________________________________________
10/2RM/2010 - Rozpočet města Havířova na rok 2011__________________________________
Rada města Havířova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Havířova s c h v á l i t
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
tř. 2 – nedaňové příjmy
tř. 3 – kapitálové příjmy
tř. 4 – přijaté dotace (transfery)

1 847 142,00 tis. Kč
881 146,00 tis. Kč
22 002,00 tis. Kč
9 000,00 tis. Kč
934 994,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a/ výdaje organizačních jednotek
MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
oddělení vnějších vztahů a
strategického rozvoje

2 135 792,00 tis. Kč
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1 849 667,00 tis. Kč
760,00 tis. Kč
52 000,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
245 780,00 tis. Kč
6 600,00 tis. Kč
256 500,00 tis. Kč
685 000,00 tis. Kč
15 500,00 tis. Kč
65 500,00 tis. Kč
487 427,00 tis. Kč
34 000,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX – Středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ – Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
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286 125,00 tis. Kč
960,00 tis. Kč
940,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
1 450,00 tis. Kč
1 960,00 tis. Kč
740,00 tis. Kč
3 310,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
810,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
724,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
4 360,00 tis. Kč
3 030,00 tis. Kč
3 860,00 tis. Kč
3 870,00 tis. Kč
3 500,00 tis. Kč
2 510,00 tis. Kč
3 150,00 tis. Kč
2 700,00 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
4 015,00 tis. Kč
4 340,00 tis. Kč
6 160,00 tis. Kč
6 050,00 tis. Kč
1 400,00 tis. Kč
2 740,00 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
4 200,00 tis. Kč
2 720,00 tis. Kč
32 871,00 tis. Kč
16 910,00 tis. Kč
33 000,00 tis. Kč
15 585,00 tis. Kč
33 000,00 tis. Kč
37 540,00 tis. Kč
31 100,00 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní operace řízení likvidity – příjmy
aktivní operace řízení likvidity – výdaje
změna stavu rozpočtových účtů

+ 288 650,00 tis. Kč
+ 569 610,00 tis. Kč
- 347 080,00 tis. Kč
+ 54 500,00 tis. Kč
- 54 500,00 tis. Kč
+ 66 120,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FŽP, FNB, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok
2011.
C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu
„Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.
II. b e r e n a v ě d o m í
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2011 dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
11/2RM/2010 - Žádost o zachování výše příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2010________
Rada města Havířova
schvaluje
zachovat výši příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2010 pro SANTÉ – domov
pro osoby se zdravotním postižením, Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí
12/2RM/2010 - Schválení ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2011_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ceny pro podnikatele na rok 2011, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova takto:
kanceláře a provozovny produkující
méně než 110 l odpadu týdně:
1 900,- Kč/rok cena vč. 20% DPH 2 280,- Kč/rok
méně než 110 l odpadu za 14 dní:
950,- Kč/rok cena vč. 20% DPH 1 140,- Kč/rok
obchody a provozovny produkující
méně než 1100 l odpadu týdně:
7 400,- Kč/rok cena vč. 20% DPH 8 880,- Kč/rok
méně než 1100 l odpadu za 14 dní:
3 700,- Kč/rok cena vč. 20% DPH 4 440,- Kč/rok
________________________________________________________________________________
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13/2RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
pro r. 2010 odboru komunálních služeb_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2010 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle důvodové zprávy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2010 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle důvodové zprávy
Z: vedoucí EO
T: 12/2010
________________________________________________________________________________
14/2RM/2010 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území
města Havířova_____________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
1. p. Vojtěcha Kozáka
členem zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování znalosti místopisu,
právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti
obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova, s účinností od
1.1.2011, po dobu trvání jeho funkce člena Rady města Havířova
2. p. Naďu Czechovou
náhradníkem pro funkci předsedy zkušební komise k provádění zkoušky
k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu,
ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území
města Havířova, s účinností od 1.1.2011
________________________________________________________________________________
15/2RM/2010 - Žádost RNDr. Adolfa Kanii o zřízení obecných parkovacích míst pro vozidla
se speciálním označením O 1__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost RNDr. Adolfa Kanii, bytem Havířov-Město, M. Kudeříkové 1278/7
ze dne 11.11.2010, o zřízení obecných parkovacích míst pro vozidla se speciálním
označením O 1 na ul. M. Kudeříkové v Havířově-Městě
12
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schvaluje
text odpovědi na žádost RNDr. Adolfa Kanii
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem odpovědi
Z: vedoucí OKS
T: 12/2010
________________________________________________________________________________
16/2RM/2010 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2011“ Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti
kultury na rok 2011_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2011“ Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury
na rok 2011.
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti
o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
17/2RM/2010 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
________________________________________________________________________________
18/2RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
roku 2010 odboru sociálních věcí______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přesuny mezi paragrafy 4329 a 4359 schváleného rozpočtu roku 2010
13
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odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1
2. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu
roku 2010 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
19/2RM/2010 - Změny v povodňové komisi____________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Františka Chobota z funkce předsedy Povodňové komise města Havířova
jmenuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka předsedou Povodňové komise města Havířova
________________________________________________________________________________
20/2RM/2010 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
a) ve výši 231 000,- na zajištění mezd včetně odvodů pro 4 Asistenty prevence
kriminality Městské policie Havířov na I. pololetí roku 2011
b) ve výši 2758,- Kč na zajištění Kurzu bezpečné jízdy
c) ve výši 3420,- Kč na zajištění přednášek o bezpečnosti v silničním provozu pro
studenty havířovských středních škol
uložit
vedoucímu ekonomického 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 IV. na rok 2010 (dle bodu b) a c)) a do návrhu
úprav rozpočtu na rok 2011 (dle bodu a))
________________________________________________________________________________
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21/2RM/2010 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu___________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu dle přílohy
________________________________________________________________________________
22/2RM/2010 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2011___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2011 včetně finančního plánu
údržby domovního fondu města Havířova na rok 2011 dle příloh č. 1 a č. 2.
________________________________________________________________________________
23/2RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Moravská 476/41 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 6.11.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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24/2RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3 o vel. 1+1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+1
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 6.11.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
25/2RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8 o vel. 1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.8 o vel. 1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 6.11.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí dalších uchazečů o tento
byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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26/2RM/2010 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů_
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.10.2010 do 15.11.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.10.2010 do
15.11.2010 dle přílohy č.2
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení v souladu
s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.10.2010 do
15.11.2010 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
27/2RM/2010 - Regenerace obytného domu na ul. H. Malířové2,4,6, Havířov-Šumbark
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 738/OIV/10_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změny položkového rozpočtu a úpravu konečné ceny díla dle změnových listů
v příloze
2. prodloužení lhůty dokončení díla do 30.11.2010
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 738/OIV/10 ze dne 30.6.2010 na
provedení stavby „Regenerace obytného domu na ul. H. Malířové 2,4,6
v Havířově-Šumbarku, a to na snížení ceny díla o částku 6 466,- Kč vč. DPH
a prodloužení termínu dokončení stavby do 30.11.2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čís. 738/OIV/10 ze dne 30.6.2010
________________________________________________________________________________
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28/2RM/2010 - Stavba č. 8034 – „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 964/OIV/10___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.964/OIV/10 se společností EUROVIA
CS, a.s.se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 452 74 924, Čl. III, odst. 1.,
bodu 1.1 a z Přílohy SoD č. 1 z inženýrského objektu F2 – 01: opěrné zdi,
příkopové žlaby, revizní šachty, vodorovné dopravní značení za cenu 353 823,6
Kč vč. DPH (294 853,- Kč bez DPH), z inženýrského objektu F2 – 02:
kanalizační šachty za cenu 68 460,-Kč vč. DPH (57 050,- Kč bez DPH),
2. změnu položkového rozpočtu F2 – 01, F2 - 02 – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo
964/OIV/10 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 964/OIV/10 v rozsahu bodů 1 až 2
tohoto usnesení, kterým bude snížena cena díla celkem v čl. VII., odst. 1. o
částku 422 283,6 - Kč vč. DPH
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o
dílo č. 964/OIV/10 ze dne 2.9.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 964/OIV/10 ze dne 2.9.2010
Z: vedoucí OIV
T: 15.12. 2010
________________________________________________________________________________
29/2RM/2010 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
– Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 944/OIV/10_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu doby plnění v čl. d) odst. 1. mandátní smlouvy č. 944/OIV/10 ze dne
23. 9. 2010 se společností EuroAssist, s.r.o., a to změnu termínu dodání podkladů
pro rozhodnutí mandanta o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
do 5 pracovních dnů ode dne termínu otvírání nabídek
2. uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 944/OIV/10 ze dne 23. 9. 2010 se
společností EuroAssist, s.r.o. na výběr „ Poradenské služby pro realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov “, kterým bude změněna doba plnění v čl. d) odst. 1.
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.1 k mandátní
smlouvě č. 944/OIV/10 ze dne 23. 9. 2010 se společností EuroAssist, s.r.o
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 994/OIV/10 ze dne 23. 9.
2010 se společností EuroAssist, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 6. 12. 2010
________________________________________________________________________________
30/2RM/2010 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010__
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 dle
Přílohy č.1
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok
2010 dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2
Z: vedoucí OIV
T: 12/2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2010 po Přesunech IV dle
Přílohy č.2
________________________________________________________________________________
31/2RM/2010 - Snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu odboru investiční
výstavby na rok 2010________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 12/2010
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uložit
provést rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města na rok 2010
Z: vedoucí EO
T: 1/2011
________________________________________________________________________________
32/2RM/2010 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2011________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok
2011 dle Přílohy č.1
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků
schváleného rozpočtu OIV na rok 2011 dle Přílohy č.2
________________________________________________________________________________
33/2RM/2010 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
rozhodnout nepořídit změny Územního plánu města Havířov v souladu
s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na části pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 869/3 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 3 – na pozemku parc.č. 4687 v k.ú. Havířov-město
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
________________________________________________________________________________
34/2RM/2010 - Opatření obecné povahy - Změna č.15 územního plánu města Havířov_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , za použití
ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
20
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plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 –
173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Změnu č.15 územního plánu
města Havířov formou opatření obecné povahy
________________________________________________________________________________
35/2RM/2010 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark o výměře cca 160 m2
panu Aleši Bambulovi, bytem Těrlicko, Horní Těrlicko 2021 za účelem výstavby
parkovacích míst pro potřeby K-Klubu za cenu dle znaleckého posudku
navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
36/2RM/2010 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark o výměře 1 m2
manželům Janu Holcovi a Michaele Holcové, bytem Havířov-Šumbark,
Školní 1192/1d,
k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy 500,- Kč
________________________________________________________________________________
37/2RM/2010 - Nájem a převod pozemků parc. č. 699, 700/1 a 701 k.ú. Šumbark,
z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do majetku města___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 700/1 a parc. č. 701 k.ú. Šumbark, užívaných jako
ostatní plocha, pro účely sanace obytného domu v majetku města
na ul. Jarošova 31 b, v rozsahu cca 510 m2
pronajímatel: Česká republika, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
Nové Město, IČ: 697 97 111,
nájemné: bude dle požadavku pronajímatele stanoveno v souladu s obecně
závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v době
uzavření smlouvy
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o nájmu
Z: vedoucí OSM
T: duben 2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
úplatný převod pozemků parc. č. 699, parc. č. 700/1 a parc. č. 701
k.ú. Šumbark, užívaných jako ostatní plocha,
z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
Nové Město, IČ: 697 97 111,
do majetku statutárního města Havířova,
s tím, že město má zájem o bezúplatný převod pozemků parc.č. 699, parc.č. 700/1
a parc.č. 701 k.ú. Šumbark, tak, jak byl schválen usnesením č. 979/21/ZM/05,
ze dne 19.9.2005, v bodě 3.
________________________________________________________________________________
38/2RM/2010 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č.922/1 o výměře 27 m2,
k.ú. Havířov-město manželům Otakaru Jasinskému a Eleně Jasinské, bytem
Havířov-Město, Hlavní třída 54/172
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem dětského textilu,
a to od 1. ledna 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
39/2RM/2010 - Pronájem části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov-město________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov-město,
o výměře 3 m2,
panu Jaroslavu Husákovi, bytem Přední 704/7, Ostrava-Radvanice,
za účelem přístupu do objektu na ul. Tesařská 2, Havířov – Město
2. pronájem části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov-město, o výměře 3 m2,
za účelem přístupu do objektu na ul. Tesařská 2, Havířov-Město,
společnosti STING Invest, s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540,
PSČ 739 61, za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1. 2011
- nájemné dle Cenového výměru MF č.1/2010 ve výši 25,-Kč/m2/rok + DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
40/2RM/2010 - Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. že v rámci vyhlášeného záměru v souladu s usn.č. 5527/83/10 ze dne 29.9. 2010
na pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst označených č. 1 – 10 se přihlásil jeden zájemce
na parkovací místo označeného č. 3
2. dopis č.j. OSM/110224//2010 ze dne 25.10. 2010 od skupiny taxikářů
schvaluje
1. pronájem části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2,
ul. Železničářů, na parkovací místo označeno č. 3, s podélným stáním, pro:
Petra Hadaše, Dolní 100, 735 53 Dolní Lutyně – Věřňovice, IČ: 87134942,
za podmínek:
na dobu určitou (1 rok) s účinností 1.2. 2011 s jednoměsíční výpovědní lhůtou
za částku 37.100,-Kč/rok vč. DPH s tím, že platba bude provedena jednorázově
při podpisu nájemní smlouvy před vyhrazením parkovacího místa
2. vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků na místních komunikacích za účelem
zřízení vyhrazených parkovacích míst označených č. 1, 2, 4 – 10, za podmínek
vyhlášeného záměru v souladu s usn. č. 5527/83/10 ze dne 29.9. 2010, na dobu
15-ti dnů s tím, že nebude-li o tato vyhrazená parkovací místa zájem, budou
zrušena a zřízená jako obecná.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a vyhlášky
Z: vedoucí OSM
T: 31.1. 2011
________________________________________________________________________________
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41/2RM/2010 - Nájem pozemků k.ú. Havířov – město v areálu minigolfu u Městské sportovní
haly_______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájem pozemků k.ú. Havířov – město, v areálu minigolfu u Městské sportovní haly,
parc. č. 2212 o výměře 3401 m2 a parc. č. 2214 o výměře 46 m2 užívané
k podnikatelským účelům a dále ostatní přilehlé pozemky parc. č. 2211 o výměře
1413 m2, parc. č. 2213/1 o výměře 1180 m2 a parc. č. 2213/2 o výměře 2053 m2,
nesloužící k podnikání,
ve vlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava, odloučené prac. Karviná, Zakladatelská 974, IČ: 697 97 111
nájemné je sjednáno dle platných cenových předpisů v celkové výši 213.183,Kč/rok, takto:
- pozemky k podnikání, o celk. výměře 3447 m2 ve výši 28,15 Kč/m2/rok, tj.
97.033,-Kč/rok
- ostatní pozemky o celkové výměře 4646 m2 ve výši 25,-Kč/m2/rok, tj. 116.150,Kč/rok
doba nájmu: od 1. 1. 2011, na dobu určitou, ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva k pronajatým nemovitostem, nejdéle však na dobu osmi let ode
dne účinnosti smlouvy
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2010
________________________________________________________________________________
42/2RM/2010 - Uzavření nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k užívání rodinného domu čp. 171, ul. Hřbitovní , na
pozemku parc.č. 2399, k.ú. Šumbark včetně příslušenství a pozemků parc.č. 2399,
parc.č. 2400 a parc.č. 2401/1, k.ú. Šumbark s uživateli manž. Marií Kučerovou a
Lubošem Kučerou, trvale bytem Havířov-Šumbark, Hřbitovní 171
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek :
- na dobu určitou, a to od 1. 1.2011 do 31.12.2011
- za smluvní nájemné ve výši 3 000,- Kč/měsíčně, splatné vždy do 15. běžného
měsíce.
- služby s užíváním RD budou hradit nájemníci
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2010
________________________________________________________________________________
43/2RM/2010 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2340, k.ú. Prostřední Suchá_____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2340, k.ú.
Prostřední Suchá, pro zřízení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p.
498 , ve prospěch Věry Kuckové, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Nový Svět
č.p. 498, za jednorázovou úhradu ve výši 1.625,- Kč + DPH, tj. 1.625,- Kč + 325,Kč = 1.950,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
2.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2340, k.ú.
Prostřední Suchá, pro zřízení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p.
502 , ve prospěch Ilony Kubišové, bytem Praha – Holešovice, Jankovcova č.p. 864,
za jednorázovou úhradu ve výši 1.625,- Kč + DPH, tj. 1.625,- Kč + 325,- Kč =
1.950,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
44/2RM/2010 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4945/1, k.ú. Havířov-město______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1, k.ú.
Havířov - město, za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1549, ve
prospěch Ing. Pavla Krejčího a Jolany Kováčové, oba bytem Havířov – Město,
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Mezidolí 1549/ 20 b, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, tj.
3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč celkem
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
45/2RM/2010 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, parc.č. 24, 209, 4037,
k.ú. Havířov - město, pro zřízení stavby elektropřípojky v rámci stavby :
„Havířov, 4065, Město Havířov, NNk „ , ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem : Děčín , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ : 247 29 035, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH,
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města, parc.č. 2666,
k.ú. Prostřední Suchá, pro zřízení stavby elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník : Vladimír Stebel, Havířov – Město, V Parku 179/2) ,
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035, za jednorázovou úhradu ve výši
5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
3. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města, parc.č. 2733,
k.ú. Dolní Suchá, pro zřízení stavby elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník : Jaromír Rohrsetzer, Havířov – Šumbark, Zvonková 488/4) ,
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035, za jednorázovou úhradu
ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.

26

USNESENÍ
z 2.schůze Rady města Havířova
konané dne 1.12.2010

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
46/2RM/2010 - Záměry pronájmu nebytových prostor__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7,41 m2 v suterénu obytného
domu ul. Nákupní 6, Havířov-Šumbark,
p. Petru Kučerovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 22,59 m2 v suterénu obytného
domu na Národní tř. 8, Havířov-Město,
p. Bronislavě Balonové, jako sklad pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 42,56 m2 v suterénu obytného
domu ul. V. K. Klicpery 2, Havířov-Šumbark,
p. Tadeáši Novákovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
47/2RM/2010 - Pronájmy nebytových prostor_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor – garážového stání č. 7 o výměře 19,61 m2
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinské 3, Havířov – Město, Ing. Pavlu
Mitkovi, ke garážování vlastního osobního vozidla, za podmínek:
- nájemné 200,- Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu určitou po dobu platnosti nájemní smlouvy na byt v DPS
2. pronájem nebytových prostor o výměře 49 m2 v suterénu obytného domu na ul.
J. Hory 7, Havířov – Město, spol. VDS, spol. s r.o., IČ: 45194980, jako kancelář
a sklad stavební firmy, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem nebytových prostor o výměře 6,30 m2 v přízemí obytného domu ul.
Lidická 1176, Havířov – Šumbark, p. Vandě Havlišové, jako sklad pro vlastní
potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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48/2RM/2010 - Ukončení nájmu, ukončení výpůjčky nebytových prostor__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor – CO krytu o výměře 84,62 m2 v suterénu
obytného domu ul. Radniční 11, Havířov – Město, nájemci p. Miroslavu
Mlíčkovi, IČ: 47178655, dohodou k 31. 12. 2010
2. ukončení výpůjčky nebytových prostor – kanceláře č. A - 208 o výměře 11 m2
ve 2. poschodí části A objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
vypůjčiteli p. Miroslavu Kronenbergovi, dohodou k 31. 12. 2010
49/2RM/2010 - Ukončení nájmu nebytových prostor, obecný záměr pronájmu nebytových
prostor____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 29,43 m2 v přízemí budovy
zdravotního střediska na ul. Studentská 26, Havířov – Podlesí, nájemci
Občanskému sdružení ANGELIS, IČ: 26659379, dohodou k 30. 11. 2010
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 29,43 m2
– provozovny o výměře 14,5 m2, sociálního zařízení o výměře 7,48 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 7,45 m2 v přízemí budovy
zdravotního střediska na ul. Studentská 26, Havířov – Podlesí
________________________________________________________________________________
50/2RM/2010 - Výpověď nájemní smlouvy____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 119,67 m2 v samostatné
části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26, Havířov – Podlesí,
nájemci spol. Studio Atlas s. r. o., IČ: 27767043, z důvodu dluhu na nájemném
________________________________________________________________________________
51/2RM/2010 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 135,10 m2 v přízemí obytného
domu na Hlavní tř. 67, Havířov – Město, nájemci p. Lumíru Maršálkovi,
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IČ: 76399664, a to části o výměře 30 m2 pro p. Andreu Baurovou, IČ: 76630421,
za účelem prodeje textilu, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
52/2RM/2010 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková
organizace (IČ 75 02 75 77) v pořizovací ceně 110.000,- Kč včetně DPH:
interaktivní tabule
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH řediteli příspěvkové organizace

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
53/2RM/2010 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
z Nadačního fondu ČEZ a z Nadačního fondu OKD_______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních programů
poskytovaných Nadačním fondem ČEZ a Nadačním fondem OKD příspěvkovými
organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace(IČ 70 95 81 31)
na projekt: Snowboarding je můj sen
……………………..……………………… 90.000,- Kč
2. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48 80 54 24)
na projekt: Monitoring ovzduší, vod a černých skládek v částech města HavířovPodlesí a Bludovice
……………………..………………..……170.000,- Kč
na projekt: S úsměvem ladně a zdravě
..………………………………………….. 70 000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
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54/2RM/2010 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru
školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám
v celkové výši 243.240,- Kč dle přílohy č. 1
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám
do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2010 o uvedené částky dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
55/2RM/2010 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko – zvýšení____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zvýšení návratné finanční výpomoci dotace na projekty v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezského pro dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání jednotlivých základních škol
Návratná finanční výpomoc
ZŠ a MŠ Frýdecká se zvyšuje o částku

373.912,13 Kč

Návratná finanční výpomoc
ZŠ Gen. Svobody se zvyšuje o částku

666.119,00 Kč

Návratná finanční výpomoc
ZŠ 1. máje se zvyšuje o částku

374.976,00 Kč

Návratná finanční výpomoc
ZŠ K. Světlé se zvyšuje o částku

223.202,00 Kč

Návratná finanční výpomoc
ZŠ Jarošova se zvyšuje o částku

149.997,00 Kč

2. uzavření dodatků č.1 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci
s výše uvedenými základními školami
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uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení návratné finanční výpomoci základním
školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2010 o výše uvedené částky
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků č. 1 ke smlouvám
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
________________________________________________________________________________
56/2RM/2010 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2010 – ZŠ Jarošova________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
změnu použití schválené investiční dotace na rok 2010 Základní školy Havířov –
Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65),
a to takto:
pořízení PC serveru nahradit pořízením mříží k zabezpečení majetku školy
________________________________________________________________________________
57/2RM/2010 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zvýšení příspěvku na provoz:
Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)
o částku 61.000,- Kč na dokrytí nákladů na opravy z důvodu vytopení školy
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčené
základní školy a snížení výdajové části OJ 3 do návrhu úprav rozpočtu IV.
na rok 2010 o výše uvedenou částku
________________________________________________________________________________
58/2RM/2010 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku ZŠ___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v rámci
projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v souladu se zněním § 27, odst. 5, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, pro příspěvkové organizace:
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1. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 89) v celkové pořizovací ceně 59.576,00 Kč
2. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 22) v celkové pořizovací ceně 567.496,80 Kč
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 71) v celkové pořizovací ceně 96.895,99 Kč
4. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové pořizovací ceně 77.629,20 Kč
5. Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564, okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14)
v celkové pořizovací ceně 485.646,00 Kč
6. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48 80 54 24) v celkové pořizovací ceně 174.960,00 Kč
7. Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)
v celkové pořizovací ceně 73.020,00 Kč
8. Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) v celkové pořizovací ceně 395.760,00 Kč
9. Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 65) v celkové pořizovací ceně 406.689,99 Kč
10. Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 49) v celkové pořizovací ceně 98.082,00 Kč
11. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ 61 98 86 00) v celkové pořizovací ceně 190.092,00 Kč
pověřuje
podpisem smluv o výpůjčce náměstka primátora pro sociální rozvoj
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
59/2RM/2010 - Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix - střediska volného času________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení odměny za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných
pracovních úkolů ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284
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okres Karviná a ředitelce Asterix - střediska volného času Havířov, příspěvková
organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, dle návrhu, a to pro:
Bc. Miroslavu Tureckou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Zuzanu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
Danu Tomicovou
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
Bc. Yvettu Polákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
Bc. Drahomíru Smejkalovou
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Evu Kubeczkovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
Xenii Benešovou
Mateřská škola Havířov-Město Lipová 15
Ivetu Palowskou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Bc. Renatu Slowikovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
Světluši Svobodovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
Bc. Zdeňku Hýžovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
Danu Dumbrovskou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
Ingrid Němcovou
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
Bc. Šárku Hofrichtrovou
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
Mgr. Michaelu Durdiakovou
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
Hanu Santariusovou
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
Janu Šenkovou
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
Hanu Binarovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
Danu Koláskovou
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
Mgr. Jarmilu Říhovskou
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace
Ing. Vieru Horváthovou
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
Mgr. Miroslava Hlavačku
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
Mgr. Jiřinu Sivou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
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Mgr. Dagmar Kondělkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
Mgr. Igora Zaťka
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
PaedDr. Václava Hujera
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Jiřího Kotašku
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Mgr. Petru Židkovou
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná
Mgr. Viktora Kalouska
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Alenu Kubíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
Mgr. Radomilu Vaníčkovou
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Elišku Tomíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace
PaedDr. Svatopluka Nováka
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace
Mgr. Romana Kaderku
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím HavířovBludovice Selská, příspěvková organizace
Mgr. Vladimíra Kosňovského
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Blanku Helštýnovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace
Mgr. Helenu Klimšovou
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Bc. Evu Kiedroňovou
Asterix - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
60/2RM/2010 - Cena města Havířova pro rok 2010_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neudělit
„Cenu města Havířova“ za rok 2010
________________________________________________________________________________
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61/2RM/2010 - Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních družstev,
trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2010__________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání návrhů dle přílohy na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních
družstev, trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2010
ukládá
odboru školství a kultury odeslat návrh Všesportovnímu kolegiu
Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
62/2RM/2010 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ –
sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol____________
Rada města Havířova
schvaluje
rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti
na mimosportovní kroužky za IX.- XII. měsíc roku 2010 určené na odměny
vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a
to takto:
10 160,-Kč Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., IČ 25 37 80 23, na sport. a
mimosport. kroužky
8 120,- Kč Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ 25 37 80 66
4 640,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
4 400,-Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 74

19 680,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 66
6 400,- Kč Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 58
14 600,- Kč Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82
a uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dotací
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T: prosinec 2010
Z: vedoucí OŠK

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a
ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.- XII. měsíc roku 2010 určené
na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských
středních škol, a to takto:
36 480,-Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
IČ 13 64 42 71
15 200,- Kč Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ 13 64 42 89
7 840,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601,
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
________________________________________________________________________________
63/2RM/2010 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2011________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířov vzít na vědomí
rozpis výdajů OŠK na rok 2011 na položce „Opravy a udržování“, na položce
„Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ a na položce neinvestiční rozpočtová
rezerva ve výši 46 061 tis. Kč dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
64/2RM/2010 - Rapid, akciová společnost - návrh na mimosoudní vyrovnání vzájemných
pohledávek_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání se společností Rapid, akciová společnost, ve znění
dle přílohy č. 2
zpětvzetí žaloby o 76.328,- Kč s přísl. vůči společnosti Rapid, akciová společnost,
vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 23 C 129/2006
pověřuje
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podepsáním Dohody o narovnání za
statutární město Havířov
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ukládá
odeslat zpětvzetí žaloby sp.zn. 23 C 129/2006 na Obvodní soud pro Prahu 2
v souladu s Dohodou o narovnání uzavřenou se společností Rapid, akciová
společnost
Z: vedoucí OPS
T: 12/2010
________________________________________________________________________________
65/2RM/2010 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla
usnesením Rady města Havířova pověřena podepsáním dokumentu_________
Rada města Havířova
schvaluje
pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby pověřené
usnesením Rady města Havířova podepsáním dokumentu takto:
1. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
podepisuje jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.
2. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální rozvoj podepisuje jeho
dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj.
3. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podepisuje
jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.
________________________________________________________________________________
66/2RM/2010 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla
usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. zrušení v usnesení ZMH čís. 62/2/ZM/07 ze dne 26.2.2007 části „schvaluje“
2. pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby pověřené
usnesením Zastupitelstva města Havířova podepsáním dokumentu takto:
1. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku podepisuje jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto
pořadí:
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1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.
2. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální rozvoj podepisuje
jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj.
3. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
podepisuje jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.
________________________________________________________________________________
67/2RM/2010 - Nový statut „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit statut Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově schválený 7.10.2002 ve znění Dodatku č. 1
ze dne 28.6.2004.
schválit nový statut Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve znění dle Přílohy č. 2 s účinností
od 20.12.2010
________________________________________________________________________________
68/2RM/2010 - Veřejné zakázky – změny ve složení komisí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu usnesení Rady města Havířova č. 5286/79/10 ze dne 21.7.2010 o zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „UŘ/17/OIV/10- Kino Centrum Havířov“
v bodu 15. takto:
„15. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
Ing. Petr Smrček
Vojtěch Kozák
Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
Martin Taussig
Miroslav Polak
Ing. Jiří Šebeta
Miroslav Kronenberg
Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
Jaroslav Vítovec (admin. VZ)
Kristýna Soukupová (admin. VZ)“
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2. změnu usnesení Rady města Havířova č. 5471/82/10 ze dne 8.9.2010 o zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „OŘ/24/OIV/10- Poradenské služby pro
realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“ v bodu 14. takto:
„14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Eva Radová
2. Ing. Eduard Heczko
Alice Hegyi
3. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
4. Zdeněk Konečný
Martin Cyž
5. Karel Sachmerda
Ing. Jiří Šebesta
6. Mgr. Martin Velík
Ing. Veronika Vokounová, MBA“
3. změnu usnesení Rady města Havířova č. 5689/85/10 ze dne 10.11.2010 o
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „UŘ/27/OIV/10 – Rekonstrukce
části křídla G na knihovnu“ v bodech 13. a 14. takto:
„13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Bc. Michaela Horňáková
2. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
3. Ing.Tomáš Hejl (Allowance,s.r.o.) Ing. Kristýna Filípková (Allowance,s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Bc. Michaela Horňáková
2. Ing. Eduard Heczko
Miroslav Kronenberg
3. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
4. MKH: Ing.Dagmar Čuntová
Ing. Rudolf Pytlík
5. Ing.Tomáš Hejl (Allowance,s.r.o.) Ing. Kristýna Filípková (Allowance,s.r.o.)
ukládá
1. oznámit změnu složení Hodnotící komise včetně náhradníků na veřejnou
zakázku „UŘ/17/OIV/10- Kino Centrum Havířov“ společnosti STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 1.12.2010
2. oznámit změnu složení Hodnotící komise včetně náhradníků na veřejnou
zakázku „OŘ/24/OIV/10- Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací
dům, Havířov“ společnosti EuroAssist, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 3.12.2010
3. oznámit změnu složení Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise včetně
náhradníků na veřejnou zakázku „UŘ/27/OIV/10 – Rekonstrukce části křídla G
na knihovnu“ společnosti Allowance,s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 3.12.2010
___________________________________________________________________
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69/2RM/2010 - Komise Svazu měst a obcí ČR_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
předsednictvu Svazu měst a obcí ČR:
1. odvolat zástupce statutárního města Havířova JUDr. Bronislava Bujoka ze
školské komise z důvodu ukončení výkonu funkce náměstka primátora
2. jmenovat jako zástupce statutárního města Havířova do školské komise Bc.
Daniela Pawlase, náměstka primátora
3. zachovat zástupce statutárního města Havířova v komisích předsednictva Svazu
měst a obcí ČR:
- finanční komise - Ing. Bohumil Andrýsek
- komise životního prostředí - Ing. Jana Návratová
- komise pro zdravotně postižené občany - Jarmila Světlíková
- pracovní skupina pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností - Ing.Milan
Menšík
________________________________________________________________________________
70/2RM/2010 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro rok 2011________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru,
paušální částkou pro r. 2011 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen
zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve
výši 700,- Kč/den
________________________________________________________________________________
71/2RM/2010 - Komise Rady města Havířova_________________________________________
Rada města Havířova
zřizuje
tyto komise Rady města Havířova:
Komise pro bezpečnost silničního provozu
Komise bytová
Komise energetická
Komise kulturní a letopisecká
Komise pro občanské záležitosti
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Komise protidrogová a prevence kriminality
Komise pro plánování sociálních služeb
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Komise rozvojová
Komise sociální
Komise sportovní
Komise školská
Komise zdravotní
Komise životního prostředí
stanoví
počet členů v jednotlivých komisích takto:
Komise pro bezpečnost silničního provozu
Komise bytová
Komise energetická
Komise kulturní a letopisecká
Komise pro občanské záležitosti
Komise protidrogová a prevence kriminality
Komise pro plánování sociálních služeb
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Komise rozvojová
Komise sociální
Komise sportovní
Komise školská
Komise zdravotní
Komise životního prostředí

předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 13 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů
předseda + 7 členů

ukládá
oslovit předsedy politických klubů ZMH k podání návrhů na členy jednotlivých
komisí RMH
Z: vedoucí KP
T: 15.12.2010
________________________________________________________________________________
72/2RM/2010 - Jmenování tajemníka Finančního výboru ZMH_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova jmenovat
tajemníkem Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
Ing. Bohumila Andrýska
________________________________________________________________________________
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73/2RM/2010 - Návrh programu 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 20. prosince 2010 od 8:00 hod. v Kulturním domě RADOST
upravený dle připomínek členů RMH
________________________________________________________________________________
74/2RM/2010 - OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – rozhodnutí o námitkách____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
IČ: 28468414, proti zadávacím podmínkám zadávacího řízení č. OŘ/24/OIV/10
– „Poradenské služby na realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
a proti způsobu vyřízení dodatečných informací k zadávacím podmínkám
2. obsah námitek stěžovatele Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík
proti zadávacím podmínkám zadávacího řízení č. OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské
služby na realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
nevyhovuje
1. námitkám stěžovatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
IČ: 28468414, z důvodů uvedených v Příloze č. 2
2. námitkám stěžovatele Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík z důvodů
uvedených v Příloze č. 4
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 2.12.2010
________________________________________________________________________________
75/2RM/2010 - Informace z jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná, změna výše
členského příspěvku, rozpočet 2011 a rozpočtový výhled 2012-2014__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vzít na vědomí
1. informaci o průběhu jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná dne 23.11.2010
dle důvodové zprávy
2. rozpočet Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2011
3. rozpočtový výhled Svazku měst a obcí okresu Karviná na roky 2012-2014
schválit
změnu výše členského příspěvku Svazku měst a obcí okresu Karviná ze 4,50 Kč/1
obyvatel města na 3,- Kč/1 obyvatel města
delegovat
primátora města jako zástupce města do Svazku měst a obcí okresu Karviná
uložit
zástupci města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava,a.s. nepodpořit záměr zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2011
________________________________________________________________________________
76/2RM/2010 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/124 024/Kl/2010

V Havířově dne 8.12.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 3. schůzi Rady města Havířova, konané dne 8.12.2010
77/3RM/2010 - Určení ověřovatele zápisu
78/3RM/2010 - Schválení programu 3.schůze RMH, konané dne 8.12.2010
79/3RM/2010 - ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání
zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o námitkách
80/3RM/2010 - Žádost Městského kulturního střediska Havířov o souhlas s podáním
žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.12.2010

77/3RM/2010 - Určení ověřovatele zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 3.schůze Rady města Havířova, konané dne 8.12. 2010
Ing. Petra SMRČKA
________________________________________________________________________________
78/3RM/2010 - Schválení programu 3.schůze RMH, konané dne 8.12.2010_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 2.schůze Rady města Havířova, konané dne 1.12.2010
dle přílohy
________________________________________________________________________________
79/3RM/2010 - ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání
zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o námitkách_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele Equica, a.s., IČ: 26490951, proti vyloučení tohoto
uchazeče ze zadávacího řízení č. ZPŘ/19/OVVSR/10 – „Vytvoření Projektové
kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“
2. obsah námitek stěžovatele AutoCont CZ a.s., IČ: 47676795, proti postupu
zadavatele v zadávacím řízení a proti vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího
řízení č. ZPŘ/19/OVVSR/10 – „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání
zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“
vyhovuje
námitkám stěžovatelů Equica, a.s., IČ: 26490951, a AutoCont CZ a.s.,
IČ: 47676795, jelikož zadavatel při posuzování námitek zjistil, že dokument,
za jehož nedoložení byli stěžovatelé ze zadávacího řízení č. ZPŘ/19/OVVSR/10 „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města
Havířova“ vyloučeni, nebyl stěžovatelům v zadávací dokumentaci poskytnut
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ruší
zadávací řízení č. ZPŘ/19/OVVSR/10 – „Vytvoření Projektové kanceláře a
vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“ v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném
ke dni 14.9.2010
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o námitkách
a podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovatelům a oznámení o zrušení zadávacího
řízení k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 10.12.2010
2. odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení všem uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 13.12.2010
________________________________________________________________________________
80/3RM/2010 - Žádost Městského kulturního střediska Havířov o souhlas s podáním
žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje______________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „2.ročník VOX ORGANI – mezinárodní
varhanní festival“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu podpory aktivit
v oblasti kultury na rok 2011
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 10.12.2010
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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ze 4. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.12.2010

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

Č.jed.

KP/126 314/Kl/2010

V Havířově dne 15.12.2010
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 4. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.12.2010

81/4RM/2010 - Schválení ověřovatele zápisu
82/4RM/2010 - Schválení ověření zápisů
83/4RM/2010 - Schválení programu 2.schůze RMH, konané dne 1.12.2010
84/4RM/2010 - Kontrola plnění usnesení RMH
85/4RM/2010 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“
86/4RM/2010 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark
87/4RM/2010 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Světelné signalizační zařízení
křižovatky ul. Dlouhá třída a Národní třída“
88/4RM/2010 - Smluvní vztahy pro účely realizace staveb odkanalizování Havířova,
městských částí Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně
89/4RM/2010 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
90/4RM/2010 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická,
Havířov-Šumbark“
91/4RM/2010 - Pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky 2, Havířov-Město
92/4RM/2010 - Ukončení nájmu nebytových prostor, obecný záměr pronájmu nebytových
prostor
93/4RM/2010 - Výsledek veřejné soutěže
94/4RM/2010 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor formou veřejné soutěže
95/4RM/2010 - Výpovědi nájemních smluv
96/4RM/2010 - Návrh na prominutí nájemného za nebytové prostory v objektu
na ul. J. Seiferta 1483/8, Havířov-Město
97/4RM/2010 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v ZŠ M. Pujmanové
98/4RM/2010 - Nabídka zpětvzetí drobného majetku od příspěvkové organizace
99/4RM/2010 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod
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100/4RM/2010 - Přijetí daru krmiva
101/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark
102/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+2
bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 694/11b v Havířově-Šumbarku
103/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+5 na ulici E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbarku
104/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 901/22 v Havířově-Městě
105/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.49
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
106/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 36
o vel. 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Městě
107/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel. 1+1
na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově-Městě
108/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 36
o vel. 1+2 na ulici Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbark
109/4RM/2010 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
110/4RM/2010 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2010
111/4RM/2010 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 102. – 146.
112/4RM/2010 - 2.úprava odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem
113/4RM/2010 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec – listopad 2010
114/4RM/2010 - Žádost Mateřské školy Moravská, Havířov – Šumbark o souhlas s převodem
částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
115/4RM/2010 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
116/4RM/2010 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
Ministerstvem kultury ČR a z Nadačního fondu ČEZ
117/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 odboru školství a kultury
3
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118/4RM/2010 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
119/4RM/2010 - Návrh na odepsání pohledávky příspěvkové organizace ZŠ Moravská
120/4RM/2010 - Souhlas zřizovatele k zakoupení bezdrátového datového spojení mezi
středisky Luna a Helios, Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu.
121/4RM/2010 - Přesun mezi položkami v roce 2010, OJ 12
122/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu roku 2010 odboru sociálních věcí
123/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 organizačního odboru
124/4RM/2010 - Pověření členů zastupitelstva prováděním svatebních obřadů
125/4RM/2010 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně,
Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – změna usnesení
126/4RM/2010 - „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“ – uzavření
Dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č. 890/OIV/10
127/4RM/2010 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Slávia“ – zahájení
jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
128/4RM/2010 - UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– omezení počtu
zájemců v užším řízení
129/4RM/2010 - Projekt „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení na služby
130/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
131/4RM/2010 - UŘ/26/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ – zrušení
zadávacího řízení
132/4RM/2010 - UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
133/4RM/2010 - OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
134/4RM/2010 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí města
4
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135/4RM/2010 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – určení auditora pro povinný audit
účetní závěrky společnosti
136/4RM/2010 - Technické služby Havířov a.s. – určení auditora pro povinný audit účetní
závěrky společnosti
137/4RM/2010 - Zánik funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné – Erich Zelina
138/4RM/2010 - Jednací řád a statuty komisí Rady města Havířova
139/4RM/2010 - Vyhodnocení konference „Zelená města – města budoucnosti“
140/4RM/2010 - Pořízení hmotného majetku – vyvolávací systém
141/4RM/2010 - Komise Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.12.2010

81/4RM/2010 - Schválení ověřovatele zápisu __________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 4.schůze Rady města Havířova, konané dne 15.12. 2010
p. Alici HEGYI
________________________________________________________________________________
82/4RM/2010 - Schválení ověření zápisů _____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů z 2.schůze Rady města Havířova, konané dne 1.12.2010
a 3.schůze Rady města Havířova, konané dne 8.12.2010
________________________________________________________________________________
83/4RM/2010 - Schválení programu 2.schůze RMH, konané dne 1.12.2010_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 4.schůze Rady města Havířova, konané dne 15.12.2010
upravený dle připomínek členů rady města včetně dodatečné změny pořadí
některých projednávaných bodů
________________________________________________________________________________
84/4RM/2010 - Kontrola plnění usnesení RMH________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5332/81/10

Změna rozsahu věcného břemene v rámci stavby:
„Domov důchodců v Havířově“
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5528/83/10
5684/85/10
39/2RM/2010
41/2RM/2010

Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město
Pronájmy nebytových prostor
Pronájem části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov-město
Nájem pozemků k.ú. Havířov – město v areálu minigolfu
u Městské sportovní haly

vypouští
ze sledování tato usnesení:
271/32/08
3786/56/09
5229/79/10
5325/81/10
542 /82/10
5533/83/10
5615/84/10
5643/84/10
5648/84/10
5687/85/10
5689/85/10
5691/85/10

5692/85/10

5694/85/10
13/2RM/2010

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce
chodníků, výstavba parkovacích míst na ul.U Stromovky,
Havířov-Město“
VZ/12/OŠK/09 „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2009-2011
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Metropolitní síť města Havířova“
Změna smluvního vztahu pro účely stavby: „1. etapa cyklostezek,
stavba 1./02-trasa Havířov – Těrlická přehrada“
Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace
stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední
Suchá“
Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Chodník ul. Frýdecká-rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice,
k přeložkám realizovaným v rámci stavby
„Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“- doplnění
Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na
projekt „Pojďme se vzdělávat“
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt
„Implementace manažerského informačního systému ve struktuře
MMH“
ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře a
vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířo a“ –
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky
Stavba č. 8041 IPRM pro ROP „Rekonstrukce části křídla G na
knihovnu“ – zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce
„Správce stavby - Odkanalizování Havířova-městské části
Bludovice a Dolní Datyně“
- pověření společnosti Eurotender s.r.o. realizací zadávacího
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní
Datyně“ - pověření společnosti Veřejné zakázky s.r.o. realizací
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
,,PD Snižování spotřeby energie na 4 ZŠ“
- prodloužení termínu dodání
Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2010 odboru komunálních služeb
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15/2RM/2010
23/2RM/2010
24/2RM/2010
25/2RM/2010
29/2RM/2010
30/2RM/2010
52/2RM/2010
53/2RM/2010
59/2RM/2010
61/2RM/2010
62/2RM/2010
71/2RM/2010
74/2RM/2010

Žádost RNDr. Adolfa Kanii o zřízení obecných parkovacích míst
pro vozidla se speciálním označením O 1
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.1
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3
o vel. 1+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8
o vel. 1+2 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město
„Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 944/OIV/10
Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2010
Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých z Nadačního fondu ČEZ a z Nadačního fondu OKD
Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix střediska volného času
Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních
družstev, trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2010
Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní
dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských
středních škol
Komise Rady města Havířova
OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov“ – rozhodnutí o námitkách

________________________________________________________________________________
85/4RM/2010 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení č. 720/13/ZM/08 ze dne 15.12.2008
schválit v rámci realizace stavby č. 6080 – „Parkoviště Nad Terasou - 1.etapa,
Havířov-Podlesí“ výkup pozemku parc.č 315/10 o výměře 15 m2
včetně zpevněné plochy, k.ú. Bludovice za cenu dle znaleckého posudku
vlastník: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
se sídlem Havířov-Podlesí, Tajovského 1157/2, IČ: 25378066
________________________________________________________________________________
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86/4RM/2010 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark, o výměře 32 m2,
manželům Ing. Petru Svrčinovi a JUDr. Ivě Svrčinové, bytem Petřvaldská 52,
Havířov-Šumbark, za účelem užívání zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou, s účinností od 1.1. 2011
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 800,-Kč/rok
________________________________________________________________________________
87/4RM/2010 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Světelné signalizační zařízení křižovatky ul. Dlouhá třída a Národní třída“__
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Světelné signalizační zařízení křižovatky ul. Dlouhá třída a Národní třída“
a) uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku
parc. č. 921/1 k.ú. Havířov - město,
b) zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 921/1 k.ú. Havířov-město,
ve prospěch oprávněného, statuárního města Havířova, vlastníka podzemních
kabelů světelné signalizace, nasvětlení přechodů a kamerového systému
umístěných na pozemku v rozsahu cca 100 m, dle zaměření a 7 ks stožárů,
ve vlastnictví povinného: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05
Praha 4, IČ: 000 95 711,
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného cca 12,-Kč/m,
minimálně však 300,-Kč.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
88/4RM/2010 - Smluvní vztahy pro účely realizace staveb odkanalizování Havířova,
městských částí Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně____
Rada města Havířova
schvaluje
1. Pro účely realizace odkanalizování městské části Havířov – Bludovice
a) zřízení věcného břemene na silničním pozemku parc. č. 1329/1,
k.ú. Bludovice, (sil. III/4735, ul. Frýdecká), ve vlastnictví povinného:
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Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě silnic
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,
IČ: 00095711, zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
Karviná-Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka kanalizačních přípojek
umístěných na pozemku v celkové délce cca 61 m, dle zaměření,
hodnota břemene: bezúplatně, s podmínkou, že město zůstane vlastníkem
umístěných přípojek minimálně po dobu 5 let, v případě nedodržení podmínky,
bude břemeno zpoplatněno dle vnitřních předpisů povinného.
Dále bude k výše uvedenému pozemku před zahájením stavby s vlastníkem
uzavřena
b) smlouva o právu provést stavbu
c) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního
pozemku přičemž zásah do silničního pozemku je zpoplatněn částkou
12,-Kč/m2/den + DPH
2. Pro účely realizace odkanalizování městské části Havířov – Prostřední Suchá
a) zřízení věcného břemene na silničních pozemcích k.ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 239/3,
(sil. II/475, ul.Vodní) a dále na parc. č. 2604/13, parc. č. 2604/15
a parc. č. 2604/20, (sil.III/4746, ul. Dělnická),
ve vlastnictví povinného: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23
Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711, zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská
1877/4, Karviná – Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka kanalizačních přípojek
umístěných na uvedených pozemcích v celkové délce cca 112 m, dle zaměření,
hodnota břemene: bezúplatně, s podmínkou, že město zůstane vlastníkem
umístěných přípojek minimálně po dobu 5 let, v případě nedodržení podmínky,
bude břemeno zpoplatněno dle vnitřních předpisů povinného.
Dále bude k výše uvedeným pozemkům před zahájením stavby s vlastníkem
uzavřena
b) smlouva o právu provést stavbu
c) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního
pozemku přičemž zásah do silničního pozemku je zpoplatněn u sil. II/475
částkou 24,-Kč/m2/den+ DPH a u sil. III/4746 částkou 12,-Kč/m2/den+DPH
3. Pro účely realizace odkanalizování městské části Havířov – Dolní Suchá
a) zřízení věcného břemene na silničním pozemku parc. č. 2736/2,
k.ú. Dolní Suchá, (sil.II/475, ul. Orlovská),
ve vlastnictví povinného: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23
Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711,
zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná-Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka kanalizačních přípojek
umístěných na pozemku v celkové délce cca 66 m, dle zaměření,
hodnota břemene: bezúplatně, s podmínkou, že město zůstane vlastníkem
umístěných přípojek minimálně po dobu 5 let, v případě nedodržení podmínky,
bude břemeno zpoplatněno dle vnitřních předpisů povinného.
Dále bude k výše uvedenému pozemku před zahájením stavby s vlastníkem
uzavřena
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b) smlouva o právu provést stavbu
c) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního
pozemku, přičemž užívání je zpoplatněno částkou 24,-Kč/m2/den + DPH
4. Pro účely realizace odkanalizování městské části Havířov-Dolní Datyně,
a) zřízení věcného břemene na silničních pozemcích k.ú. Dolní Datyně,
parc. č. 705/1, 705/2, 705/4, 705/5, 705/6, 705/7, 705/8, 705/12, 706/1, 706/4,
706/5, 706/6, 706/7, 706/9, 706/10, 706/11, 706/12, 706/13, 706/14, 706/15,
706/16, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8 a 723/9,
(sil. III/4739 ul. Josefa Kotase),
ve vlastnictví povinného: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795,
702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711,
zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná-Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka kanalizačních přípojek
umístěných na pozemku protlakem v celkové délce cca 182 m, dle zaměření,
hodnota břemene: bezúplatně, s podmínkou, že město zůstane vlastníkem
umístěných přípojek minimálně po dobu 5 let, v případě nedodržení podmínky,
bude břemeno zpoplatněno dle vnitřních předpisů povinného.
dále bude k výše uvedeným pozemkům před zahájením stavby s vlastníkem
uzavřena
b) smlouva o právu provést stavbu
c) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního
pozemku, přičemž užívání je zpoplatněno částkou 12,-Kč/m2/den+DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
89/4RM/2010 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města, parc.č. 2592/1,
k.ú. Bludovice, pro zřízení stavby elektropřípojky k rodinnému domu
(stavebník: Tibor Kysucký a Iveta Černá, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Pěkná 939/52),
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035,
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč =
6.000,-Kč celkem.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
90/4RM/2010 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark
zřízení věcného břemene na částech pozemků v majetku města, parc. č. 177,
parc.č. 176, parc.č. 44, parc.č. 192, parc.č. 187, k.ú. Šumbark,
v rozsahu cca 80 m2, dle zaměření,
ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení umístěného na pozemcích,
oprávněný: SMP Net, s.r.o., Ostrava, Plynární 420/3, IČ: 27768961, zastoupen
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno,
IČ: 27935311,
hodnota břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, protože se jedná o přeložku
vyvolanou stavbou města.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem budoucí a konečné smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
91/4RM/2010 - Pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky 2, Havířov-Město_______
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 161,08 m2 (z celkové výměry 320 m2)
v 1. a 2. nadzemním podlaží obytného domu na náměstí Republiky 2,
Havířov-Město, p. Tomáši Frimmlovi, IČ: 87321181, za podmínek:
- nájemné za nebytové prostory o výměře 62,91 m2 v přízemí objektu
1.700,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za nebytové prostory o výměře 98,17 m2 v 1. poschodí objektu
1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- účel: dětská kavárna s občerstvením v přízemí, obchody a služby v 1. poschodí
- zvýšení nájemného pouze jednou za rok o inflaci stanovenou ČSÚ
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- po dobu prvních dvou měsíců nájmu symbolické nájemné 5.000,- Kč měsíčně
bez DPH
- doba nájmu: na dobu určitou pěti let od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2016
- rekonstrukce prostor na náklady nájemce bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
- v pronajatých nebytových prostorách nesmí být místěny výherní hrací přístroje
a jiná technická herní zařízení
________________________________________________________________________________
92/4RM/2010 - Ukončení nájmu nebytových prostor,
obecný záměr pronájmu nebytových prostor_____________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 113,20 m2 v přízemí a 1. poschodí
obytného domu na nám. Republiky 570/2, Havířov-Město,
nájemcům p. Thach Thi Nguyen, IČ: 60053968, p. Thi Nhung Duong,
IČ: 26849356, dohodou k 31. 12. 2010
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 322,60 m2 v přízemí
a 1. poschodí obytného domu na náměstí Republiky 570/2, Havířov-Město,
za podmínek:
1. část nebytových prostor o výměře 209,40 m2 je umístěna v domě
ve vlastnictví RPG
2. část nebytových prostor o výměře 113,20 m2 je umístěna v obytném domě
ve vlastnictví města
3. minimální nájemné je stanoveno na částku 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH
4. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, z důvodu vážného porušení nájemní smlouvy se sjednává jednoměsíční
výpovědní lhůta
5. na každou část nebytových prostor bude uzavřena samostatná nájemní smlouva
6. oba vlastníci nebytových prostor požadují před uzavřením nájemní smlouvy
zaplatit kauci, která se rovná trojnásobku nájemného a zálohových plateb
na služby
7. účel využití nebytových prostor není stanoven
________________________________________________________________________________
93/4RM/2010 - Výsledek veřejné soutěže______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 2/OSM/2010 – na pronájem nebytových prostor
– kanceláře č. 108 o výměře 19,62 m2 v přízemí části H objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov-Město, kterou podali:
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1. p. Alena Valjašková, IČ: 10032355
2. p. Michael Gawlas, IČ: 75445859
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – kancelář č.108 o výměře 19,62m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
s. p. Michaelem Gawlasem, IČ: 75445859, za podmínek:
- nájemné 2.100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2011
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- stavební úpravy nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady,
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
- účel: kancelář k likvidaci pojistných událostí motorových vozidel
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
94/4RM/2010 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor formou veřejné soutěže______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 54,62 m2 v přízemí samostatné
přístavby zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov – Prostřední
Suchá, nájemci MUDr. Pavlu Dočkalovi, IČ: 47655615, dohodou k 31. 3. 2011
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 54,62 m2
v přízemí samostatné přístavby zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b,
Havířov-Prostřední Suchá, formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Minimální nájemné za ordinaci je stanoveno na částku 1.063,- Kč/m2/rok
bez DPH, minimální nájemné za společné prostory je stanoveno
na částku 213,- Kč/m2/rok bez DPH.
V nabídce uveďte svůj návrh výše nájemného (Kč/m2/rok).
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou V nabídce
uveďte souhlas s dobou pronájmu.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. V nabídce uveďte souhlas
s uvedenou platbou, případně navrhněte jinou platbu
(např. čtvrtletně, pololetně, ročně).
4. Účel využití nebytových prostor: ordinace. V nabídce specifikujte využití
nebytových prostor.
5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku
na finanční vyrovnání po ukončení nájmu. V nabídce uveďte souhlas s touto
podmínkou.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 20.12.2010
________________________________________________________________________________
95/4RM/2010 - Výpovědi nájemních smluv____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď nájemní smlouvy na dva nebytové prostory, každý o výměře 16,70 m2,
v 6. a 8. nadzemním podlaží ul. Střední 3, Havířov-Šumbark,
nájemkyni p. Ireně Košíkové, z důvodu dluhu na nájemném
2. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 90,70 m2 a podíl
na společných prostorách o výměře 16,30 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144/14, Havířov-Životice, nájemci spol. BOMIX CZ, s. r. o.,
IČ: 25849328, z důvodu dluhu na nájemném
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 90,70 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 16,30 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144/14, Havířov-Životice.
Nebytové prostory jsou vhodné jako sklady, výše nájemného není stanovena.
________________________________________________________________________________
96/4RM/2010 - Návrh na prominutí nájemného za nebytové prostory v objektu
na ul. J. Seiferta 1483/8, Havířov-Město_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí nájemného za nebytové prostory o výměře 62,90 m2 v přízemí objektu
na ul. J. Seiferta 1483/8, Havířov-Město,
nájemkyni p. Dobromile Kozákové, IČ: 12112941, za měsíc září 2010,
ve výši 1.504,- Kč, z důvodu havárie studené vody
________________________________________________________________________________
97/4RM/2010 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v ZŠ M. Pujmanové_____
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČ: 48805475, pronájem nebytových prostor:
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1. p. Filipu Přeučilovi, IČ: 73899836, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických výrobků
- výměra nebytových prostor: 17,33 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 12. 2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou,
z důvodu vážného porušení nájemní smlouvy se sjednává jednoměsíční
výpovědní lhůta
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH
2. p. Karle Kowalczykové, IČ: 28630467, za podmínek:
- účel: sklad vlasové kosmetiky firmy LISAP
- výměra nebytových prostor: 64,24 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 3. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou,
z důvodu vážného porušení nájemní smlouvy se sjednává jednoměsíční
výpovědní lhůta
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH
________________________________________________________________________________
98/4RM/2010 - Nabídka zpětvzetí drobného majetku od příspěvkové organizace____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
zpětné bezúplatné převzetí přebytečného majetku příspěvkové organizace
Domov seniorů Havířov, středisko Luna v Havířově-Šumbarku, dle přílohy,
v celkové pořizovací ceně 423 505,60 Kč, bezplatně nabytého smlouvou
o bezúplatném převodu č. OSM/139/10, uzavřenou mezi statutárním městem
Havířov a příspěvkovou organizací Domov seniorů Havířov
________________________________________________________________________________
99/4RM/2010 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odúčtování majetku z účtu mank a škod:
1. škody způsobené na majetku
- nedohledané květinové mísy, vázy, proutěné křeslo z r. 1996, stolní lampy
z r. 1995, razítkovací tužka z r. 1996 a kuchyňské nádobí z r. 1998 a 2000,
užívané soukromou MŠ Sadová a jejím detašovaným pracovištěm MŠ Místní,
v celkové pořizovací ceně 45 127,20 Kč
- odcizená autobota v pořizovací ceně 5 639,75 Kč
- odcizená autobota v pořizovací ceně 6 010,- Kč
- odcizený mobilní telefon Nokia v pořizovací ceně 1 295,- Kč
- 2 odcizené hasicí přístroje v celkové pořizovací ceně 2 277,30 Kč
2. ostatní manka a škody
- neplatná bankovka v hodnotě 500,- Kč
________________________________________________________________________________
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100/4RM/2010 - Přijetí daru krmiva_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí daru krmiva zn. Pedigree a Whiskas v celkovém množství 4 461,1 kg
a hodnotě 181 763,- Kč od společnosti Mars Czech, s. r. o., sídlo Pražská 320,
257 21 Poříčí nad Sázavou, IČ: 28 44 49 14
________________________________________________________________________________
101/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+2
na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
102/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5 o vel. 1+2
bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 694/11b v Havířově-Šumbarku___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+2
bývalá II Ktg na ulici Dukelská 694/11b v Havířově-Šumbarku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
103/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+5 na ulici E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbark_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel. 1+5
na ulici E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
104/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 901/22 v Havířově-Městě__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11 o vel. 1+2
na ulici Dlouhá třída 901/22 v Havířově-Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
105/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.49
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.49 o vel. 0+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.1.2011
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
106/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 36
o vel. 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Městě____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 36 o vel. 1+1
na ulici Mánesova 989/42 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
19

USNESENÍ
z 4.schůze Rady města Havířova
konané dne 15.12.2010

svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
107/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel. 1+1
na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově-Městě__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+1
na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově – Městě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
108/4RM/2010 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 36
o vel. 1+2 na ulici Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 36 o vel. 1+2
na ulici Opletalova 607/4 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing.Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.12.2010
20

USNESENÍ
z 4.schůze Rady města Havířova
konané dne 15.12.2010

svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
109/4RM/2010 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.11.2010 do 15.12.2010 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období
od 15.11.2010 do 15.12.2010 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
110/4RM/2010 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2010__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2010
________________________________________________________________________________
111/4RM/2010 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 102. – 146.__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 102. – 146.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2010:
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

1 986 590,17 tis. Kč
891 706,84 tis. Kč
42 789,07 tis. Kč
15 710,20 tis. Kč
1 036 384,06 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
2 556 875,24 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH
2 266 815,92 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí
1 008,45 tis. Kč
odbor školství a kultury
83 668,04 tis. Kč
odbor územního rozvoje
550,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad
50,00 tis. Kč
odbor organizační
225 227,38 tis. Kč
odbor sociálních věcí
267 254,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb
263 616,90 tis. Kč
odbor investiční výstavby
769 650,72 tis. Kč
odbor správy majetku
38 284,77 tis. Kč
Městská policie
66 486,43 tis. Kč
odbor ekonomický
526 435,64 tis. Kč
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
24 583,59 tis. Kč
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové

290 059,32 tis. Kč
820,00 tis. Kč
885,00 tis. Kč
771,50 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
1 091,40 tis. Kč
942,00 tis. Kč
814,00 tis. Kč
1 211,50 tis. Kč
2 055,00 tis. Kč
724,00 tis. Kč
3 123,00 tis. Kč
920,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
818,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč
835,00 tis. Kč
899,00 tis. Kč
635,00 tis. Kč
731,00 tis. Kč
638,00 tis. Kč
4 725,30 tis. Kč
2 904,60 tis. Kč
4 085,43 tis. Kč
5 045,72 tis. Kč
3 199,66 tis. Kč
2 790,32 tis. Kč
3 456,50 tis. Kč
2 916,06 tis. Kč
5 787,70 tis. Kč
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ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
SANTÉ
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní operace řízení likvidity – výdaje
změna stavu rozpočtových účtů

4 781,85 tis. Kč
4 158,28 tis. Kč
6 566,96 tis. Kč
7 772,54 tis. Kč
2 304,49 tis. Kč
2 777,04 tis. Kč
1 567,50 tis. Kč
4 461,10 tis. Kč
2 473,95 tis. Kč
32 027,23 tis. Kč
17 110,00 tis. Kč
34 103,55 tis. Kč
30 152,30 tis. Kč
38 699,84 tis. Kč
10 770,00 tis. Kč
34 898,00 tis. Kč
+570 285,07 tis. Kč
+543 255,72 tis. Kč
-101 622,10 tis. Kč
-60 000,00 tis. Kč
+188 651,45 tis. Kč

________________________________________________________________________________
112/4RM/2010 - 2. úprava odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
2. úpravu odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková
výše odpisů po této úpravě činí 32 533 532,85 Kč
________________________________________________________________________________
113/4RM/2010 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec – listopad 2010_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.
za období červenec – listopad 2010
mění
část usnesení č. 5121/76/10 ze dne 9. 6. 2010, kterým ukládá:
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„ předkládat RMH zprávu o výsledku správy aktiv Českou spořitelnou, a.s.
Z: vedoucí EO
T: 12. měsíc b.r.
6. měsíc b.r.“
„T: roční zprávu v měsíci únoru následujícího roku
zprávu za I. pololetí v měsíci červenci b.r.“
________________________________________________________________________________
takto:

114/4RM/2010 - Žádost Mateřské školy Moravská, Havířov – Šumbark o souhlas s převodem
částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního_______________
Rada města Havířova
schvaluje
Mateřské škole Moravská, Havířov-Šumbark, převod částky 50 000,- Kč
z fondu rezervního do fondu investičního
________________________________________________________________________________
115/4RM/2010 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola
Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
v pořizovací ceně 109.963,- Kč včetně DPH: interaktivní tabule
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola
Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/8262 (IČ 61 98 85 70)
v pořizovací ceně 30.500,- Kč včetně DPH: zahradní chata, sedací lavice
vláček, dětské pískoviště, dřevěné stoly a lavice
3. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 91 98 86 85)
v pořizovací ceně 8.991,- Kč včetně DPH: prohazovací koš
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH řediteli(-ce) příspěvkové organizace
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
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116/4RM/2010 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
Ministerstvem kultury ČR a z Nadačního fondu ČEZ____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních programů
poskytovaných Ministerstvem kultury ČR a Nadačním fondem ČEZ
v celkové výši 134.040,- Kč příspěvkovou organizací města:
Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí (IČ 00 60 12 50)
na projekty:
Poznáváme Slezsko
……………………..……………………… 37.000,- Kč
Pojď s námi do minulosti ……………………..……………………… 6.000,- Kč
Toulky krajem
……………………..……………………… 64.000,- Kč
Mediální databáze TAM TAM ………..…………………………… 18.400,- Kč
Databáze ASPI
……………………..……………………… 8.640,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
117/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 odboru školství a kultury
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010 odboru
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
118/4RM/2010 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1.SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 10.956,- Kč
od Nadačního fondu Čtyřlístek, Tajovského 1, Havířov-Podlesí (IČ 25 84 27 90)
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2. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí
(IČ 00 60 12 50) v celkové výši 1.000,- Kč
od paní Marcely Kasalové, Karvinská 6, Havířov-Město (IČ 64 59 43 86)
3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 3.000,- Kč
od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
28. Října 169, Ostrava (IČ 45 19 36 65)
4. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČ 48 80 54 75) v celkové výši 50.000,- Kč
od společnosti KDZ, spol.s.r.o., Razov 1256, Vizovice (IČ 15 52 66 91)
5. SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 80.000,- Kč
od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 706 02 Ostrava-Vítkovice
(IČ 27 80 14 54)
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
119/4RM/2010 - Návrh na odepsání pohledávky příspěvkové organizace ZŠ Moravská_______
Rada města Havířova
schvaluje
odepsání pohledávek za společnost Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická
škola Havířov, s.r.o., IČ: 25 36 76 84:
faktura č. 832013 vystavena 31.1. 2008 splatná 15.2. 2008 částka 17.827,50 Kč
faktura č. 832068 vystavena 29.2. 2008 splatná 17.3. 2008 částka 12.870,00 Kč
faktura č. 832103 vystavena 31.3. 2008 splatná 15.4. 2008 částka 15.232,50 Kč
faktura č. 832135 vystavena 30.4. 2008 splatná 26.5. 2008 částka 18.405,00 Kč
faktura č. 832136 vystavena 23.5. 2008 splatná 6.6. 2008 částka 7.665,00 Kč
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
120/4RM/2010 - Souhlas zřizovatele k zakoupení bezdrátového datového spojení mezi
středisky Luna a Helios, Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 zakoupení
bezdrátového datového spojení mezi střediskem Luna, Lidická 52c/1200
Havířov-Šumbark a střediskem Helios, J. Seiferta 14/1530 Havířov-Město
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pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zakoupením a instalací bezdrátového
datového spojení.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
121/4RM/2010 - Přesun mezi položkami v roce 2010, OJ 12______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtovou úpravu na rok 2010 Městské policie Havířov
(organizační jednotka 12) dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
122/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu roku 2010 odboru sociálních věcí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přesuny mezi paragrafy 4379 a 4349 schváleného rozpočtu roku 2010 odboru
sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1
2. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu
roku 2010 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
123/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 organizačního odboru_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2010 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
124/4RM/2010 - Pověření členů zastupitelstva prováděním svatebních obřadů______________
Rada města Havířova
pověřuje
pro funkční období 2010-2014
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Mgr. Karin Mackovou
prováděním svatebních obřadů, obřadů vítání dětí a jubilejních manželských
obřadů (např. zlaté svatby)
stanoví
pro Mgr. Karin Mackovou na funkční období 2010-2014 užívání závěsného
odznaku se státním znakem ČR při provádění svatebních obřadů, obřadů vítání
dětí a jubilejních obřadů
________________________________________________________________________________
125/4RM/2010 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá
a Prostřední Suchá“ – změna usnesení_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
uzavření mandátní smlouvy č. 1232/OIV/10 se společností Veřejné zakázky s.r.o.,
IČ: 26726050, na realizací zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní
Datyně“
schvaluje
1. rozšíření předmětu mandátní smlouvy č. 1232/OIV/10 o části města Dolní
Suchá a Prostřední Suchá, a to bez navýšení úplaty
2. změnu usnesení č. 5692/85/10 ze dne 10. 11. 2010 v bodu 1 části
„pověřuje“ takto:
„1. společnost Veřejné zakázky s.r.o. (IČ: 26726050) realizací zadávacího
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Odkanalizování
Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední
Suchá“ v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů“
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 1232/OIV/10 se společností
Veřejné zakázky s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
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126/4RM/2010 - „Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“
– uzavření Dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č. 890/OIV/10_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. uzavření Mandátní smlouvy č. 890/OIV/10 dne 29.7.2010 se Sdružením
pro TDS – Kino Centrum Havířov, tj. se sdružením fyzických osob
Ing. Martina Kaděry, IČ: 64149145, a Ing. Romana Koželuhy, IČ: 68896875,
na výkon stálého technického dozoru investora na stavbě „Kino Centrum
Havířov“ na základě výsledku zadávacího řízení č. ZPŘ/8/OIV/10 –
„Kino Centrum Havířov – stálý technický dozor investora“
2. rozpuštění Sdružení pro TDS – Kino Centrum Havířov ke dni 15.11.2010
3. přechod veškerých práv a povinností vyplývajících z uzavřené Mandátní
smlouvy na společnost Sdružení pro TDS – Kino Centrum Havířov, s.r.o.,
IČ: 28639707
4. splnění veškerých kvalifikačních předpokladů, které zadavatel požadoval
v rámci zadávacího řízení č. ZPŘ/8/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov – stálý
technický dozor investora“, společností Sdružení pro TDS – Kino Centrum
Havířov, s.r.o., IČ: 28639707
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. 890/OIV/10 ze dne 29.7.2010 na
výkon stálého technického dozoru investora na stavbě „Kino Centrum Havířov“,
kterým se z důvodu přechodu práv a povinností z Mandátní smlouvy změní
identifikační údaje mandatáře a kterým se dále změní v odst. 2 článku VIII. Platební podmínky Mandátní smlouvy čtvrtletní plnění na plnění měsíční.
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. 890/OIV/10 ze dne 29.7.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě č. 890/OIV/10
ze dne 29.7.2010
Z: vedoucí OIV
T: 22.12.2010
________________________________________________________________________________
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127/4RM/2010 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Slávia“ – zahájení
jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Modernizace městské sportovní haly Slávia“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční fakturace)
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

jednací řízení bez uveřejnění

4. odeslání Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění těmto zájemcům:
1. firma: Metrostav a.s, Koželužská 2246, 18000 Praha 8, IČ:00014915
2. firma: SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., Bohumínská 1878/6, 735 06
Karviná – Nové město, IČ: 48393835
3. firma: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 76001 Zlín, IČ: 28315669
4. firma: STAVO-ČESTAV, s.r.o., Jarošova 31/853, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČ: 64085236
5. firma: VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ: 47675853
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 02/2011
ukončení: 29.7.2011

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
a) výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
60 %
b) výše přislíbené bankovní záruky za realizaci v Kč*
20 %
c) výše přislíbené bankovní záruky za záruční lhůtu v Kč* 20 %
8. ostatní podmínky:
- doba realizace stavby nejpozději do 29.7.2011
- záruční lhůta min. 60 měsíců na stavební práce
- záruční lhůta min. 24 měsíců na zabudované výrobky
- *výše bankovních záruk maximálně do výše nabídkové ceny
9. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) – předložení dokladů
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10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 zákona:
a) Výpis z OR
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
c) Doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
podle § 55 zákona:
a) pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě min. na 20 mil.Kč a se spoluúčastí max. 10 tis.Kč.
b) údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné
zakázky za poslední 3 účetní období s limitem min.100 mil. Kč ročně.
c) index IN95 min. = 2 - vypočítaný z údajů za poslední uzavřené účetní
období
d) běžná likvidita (oběžná aktiva / krátkodobé závazky) > 1,2 vypočítaná
z údajů za poslední uzavřené účetní období
e) celková zadluženost
(celkové dluhy/celková aktiva) max. 60% vypočítaná z údajů za
poslední uzavřené účetní období
12. technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 zákona:
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
s limitem min.3 podobných sportovních staveb s finančním objemem
min. 28 mil. Kč na každou z nich a dále min. 1 stavby, jejíž součástí byla
montáž keramických provětrávaných fasád v množství 5000 m2
b) certifikát ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Jiří Martínek
2. Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. Vojtěch Kozák
Eva Radová
5. Ing. Pavel Jirka (Veřejné zakázky s.r.o.)
Mgr. Markéta Šuráňová
pověřuje
1. společnost Veřejné zakázky s.r.o., IČ: 26 72 60 50, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Modernizace městské sportovní haly Slávia“ v rozsahu
§ 151 zákona
2. společnost Veřejné zakázky s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 zákona
3. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
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4. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Petra Smrčka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
5. podpisem mandátní smlouvy se společností Veřejné zakázky s.r.o.
na realizaci zadávacího řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
ukládá
předložit mandátní smlouvu se společností Veřejné zakázky, s.r.o. k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 23.12.2010
________________________________________________________________________________
128/4RM/2010 - UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– omezení počtu
zájemců v užším řízení_______________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na
knihovnu“ z důvodu omezení počtu zájemců losem tyto zájemce:
- BDSTAV MORAVA s.r.o., Družstevní 2288, Frýdek-Místek, IČ: 26807947
- Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec, IČ: 28618891
- STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno, IČ: 60701455
- BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, Plzeň, IČ: 45357269
- INGBAU CZ s.r.o., S.K.Neumanna 2708, Pardubice-Zelené předměstí,
IČ: 25941127
- OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, IČ: 46342796
- Stavos Stavba, a.s., Mitušova 25, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 44739494
- THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava-Zábřeh, IČ: 42766991
- HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČ: 46678468
- AŠ-ET spol. s r.o., Žilinská č.e. 216, Praha-Záběhlice, IČ: 25231685
- Czasch spol. s r.o., Opavská ul. 1174/8, Bruntál, IČ: 47972947
- JTA - Holding, spol. s r.o., nám. Sv. Čecha 732/1, Ostrava-Přívoz, IČ: 25816624
- sdružení MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Ostrava-Mariánské Hory,
IČ: 27762157,
a Matoušek CZ a.s., Čechyňská 419/14a, Brno, IČ: 27736962
- Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., Francouzská 6167, Ostrava-Poruba,
IČ: 15504158
- PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., Zarámí 4077, Zlín, IČ: 25309439
schvaluje
vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce
části křídla G na knihovnu“ pět níže uvedených zájemců vybraných losem:
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- VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675853
- Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín, IČ: 28315669
- VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž, IČ: 25567225
- První KEY - STAV, a.s., Lánská 128, Třinec, IČ: 25385127
- Sdružení „Knihovna Havířov 2010“, sdružení společností SSKA-Stavební
společnost Karviná, a.s., Bohumínská 1878/6, Karviná-Nové Město,
IČ: 48393835, a SATON s.r.o., Švermova 323/61, Ostrava-Mariánské Hory,
IČ: 42767113
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí společnosti Allowance s.r.o. k zajištění dalšího postupu
v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 20.12.2010
________________________________________________________________________________
129/4RM/2010 - Projekt „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova“ – zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení na služby_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Nastavení systému projektového řízení“
2. poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:
následné zakázky (opce)
čerpání dotace:

ne
ano (3 celky)
ne
ano (OP LZZ)

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
1. firma:
DYNATECH s.r.o.
IČ: 25501003
2. firma:
Equica, a.s.
IČ: 26490951
3. firma:
AutoCont CZ a.s.
IČ: 47676795
4. firma:
SPF Group, v.o.s.
IČ: 25492781
5. firma:
TRIFID CONSULT a.s.
IČ: 25359541
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu a způsob realizace veřejné zakázky: zahájení:
03/2011
ukončení: nejpozději do 30.6.2013
limit subdodavatelů:
50%
7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky:
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8. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 zákona: a) výpis z OR
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání vztahující se
k předmětu veřejné zakázky
10. technické kvalifikační předpoklady:
- podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona - seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech (12/2007 - 11/2010), včetně
osvědčení objednatelů, a to:
1. min. 1 osvědčení na realizaci organizačního nebo procesního auditu
v min. hodnotě 300.000,- Kč bez DPH;
2. min. 1 osvědčení na zpracování analýz projektového řízení
v min. hodnotě 1.000.000- Kč bez DPH;
3. min. 1 osvědčení na implementaci projektového řízení
v min. hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH;
4. min. 1 osvědčení na implementaci ICT systému
v min. hodnotě 300.000,- Kč bez DPH;
5. min. 1 osvědčení na vzdělávání v oblasti projektového řízení
v min. hodnotě 100.000,- Kč bez DPH;
- podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona – seznam členů realizačního týmu
s uvedením 1 vedoucího týmu a min. 6 dalších členů s VŠ vzděláním a 3letou
praxí s poskytováním služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního
týmu;
- podle § 56 odst. 4 zákona – certifikát systému řízení jakosti ČSN EN
ISO 9000 a certifikát systému projektového řízení ČSN ISO 10006.
11. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Vladan Almáš
3. Vojtěch Kozák
Alice Hegyi
4. Ing. Petra Kvapulinská
Mgr. Bc. Eva Havlů
5. Žaneta Urbaňská
Zdeněk Vávra
6. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
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4. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či
objasnění prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OVVSR
T: leden 2011
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
130/4RM/2010 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje__________
Rada města Havířova
schvalu je
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2010
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje (organizační jednotka 16)
dle důvodové zprávy
Z: vedoucí VVSR
T: prosinec 2010
________________________________________________________________________________
131/4RM/2010 - UŘ/26/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní haly Havířov“ – zrušení
zadávacího řízení___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci společnosti Veřejné zakázky s.r.o., jakožto mandatáře pověřeného
realizací zadávacího řízení č. UŘ/26/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní
haly Havířov“, že ve lhůtě pro doručení žádostí o účast v užším řízení nebyla
podána žádná žádost
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ruší
zadávací řízení č. UŘ/26/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní haly Havířov“
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Veřejné zakázky s.r.o.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 16.12.2010
________________________________________________________________________________
132/4RM/2010 - UŘ/17/OIV/10 – „Kino Centrum Havířov“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky________________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. UŘ/17/OIV/10 - „Kino Centrum Havířov“
společnosti VOKD, a.s., IČ: 47675853, která předložila nejvhodnější nabídku
- s výší nabídkové ceny bez DPH 102.894.971,-Kč (123.473.965,-Kč včetně DPH)
- s délkou záruční doby na stavební práce 66 měsíců
- s délkou záruční doby na vybavení interiéru 36 měsíců
- s délkou záruční doby na kinotechniku 24 měsíců
- s délkou záruční doby na komunikace a zpevněné plochy 36 měsíců
- se smluvní pokutou za prodlení s termínem dokončení díla 0,1% z ceny díla
bez DPH za den prodlení
- se smluvní pokutou za nedodržení konečného termínu odstranění vad
a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla
ve výši 150.000,-Kč za den prodlení a vadu
- se smluvní pokutou za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných
vad v záruční lhůtě ve výši 150.000,-Kč za den prodlení a vadu
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468
3. místo: IMOS Brno, a.s. IČ: 25322257
4. místo: GEOSAN GROUP a.s., IČ: 25671464
5. místo: D 5, akciová společnost, Třinec, IČ: 47674539
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem
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ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o. k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 21.12.2010
________________________________________________________________________________
133/4RM/2010 - OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele Mgr. Daniela Maška, advokáta, proti zadávacím
podmínkám zadávacího řízení č. OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské služby na
realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
2. podání návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele (zadávacích podmínek)
v zadávacím řízení OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské služby na realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov“ u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sdružením
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, dne 13.12.2010
nevyhovuje
námitkám stěžovatele Mgr. Daniela Maška, advokáta, protože zadávací podmínky
na veřejnou zakázku č. OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské služby na realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov“ byly vymezeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské služby na realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov“ sdružení Deloitte Advisory s.r.o., IČ: 27582167,
a Sdružení advokátů Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Partneři, které
předložilo nejvhodnější nabídku s celkovou nabídkovou cenou
ve výši 5.940.000,-Kč bez DPH (7.128.000,-Kč včetně DPH) a s ostatními dílčími
hodnotícími kritérii uvedenými v příloze č. 2
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: sdružení HOLEC, ZUSKA & Partneři a Ernst & Young, s.r.o.,
IČ: 26705338
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem
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ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
Z: vedoucí OIV
T: 16.12.2010
________________________________________________________________________________
134/4RM/2010 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí města_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení platnosti usnesení ZMH čís. 61/2/ZM/07 ze dne 26.2.2007 a usnesení
ZMH čís. 832/15/ZM/09 ze dne 23.3.2009, kterými byli pro volební období
2006/2010 jmenováni delegáti města na valné hromady obchodních společností a
to dnem 15.10.2010
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
delegovat
pro volebního období 2010/2014 na valné hromady společností, v nichž má město
majetkovou účast, tyto zástupce města:
1. ČSAD Havířov a. s. členy ZMH: ……………Ing. Petra Smrčka,
Ing. Eduarda Heczka
2. Depos Horní Suchá, a.s. členy ZMH: …..……Bc. Michaelu Horňákovou,
Alici Hegyi
3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. členy ZMH:
………….……………………………………. Ing. Petra Smrčka,
Bc. Daniela Pawlase
4. KIC Odpady,a.s. členy ZMH: ……………… Ing. Jiřího Martínka,
Ing. Jiřího Šebestu
zmocnit
primátora města k podepisování individuální plné moci delegáta na valné hromady
a určení osoby pověřené vystupováním za město na valné hromadě
uložit
1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce ZMH na valné hromady
závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné
hromadě
2. delegovaným zástupcům ZMH na valné hromady předkládat na nejbližším
zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady
________________________________________________________________________________
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135/4RM/2010 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – určení auditora pro povinný audit
účetní závěrky společnosti___________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost,
a.s. podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
uzavření smlouvy o povinném auditu s auditorskou společností
ABC.AUDIT,s.r.o., IČ 258 99 007, se sídlem Ostrava, Vítkovice,
Erbenova 783/29, PSČ 703 00.
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady
a řediteli společnosti
T: 22.12.2010
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
136/4RM/2010 - Technické služby Havířov a.s. – určení auditora pro povinný audit účetní
závěrky společnosti_________________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s.
podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
uzavření smlouvy o povinném auditu s auditorkou Ing. Martou Pajunčekovou,
osvědčení č. 0412, IČ 689 27 266, Olomouc-Neředín, Einsteinova 631/54,
PSČ 779 00
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady
a řediteli společnosti
T: 22.12.2010
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
137/4RM/2010 - Zánik funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné – Erich Zelina________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. oznámení o vzdání se funkce přísedícího - pan Erich Zelina, nar. 1924,
trvale bytem Kosmonautů 1318/2, Havířov - Podlesí
2. zánik jeho funkce ke dni 21.12.2010
________________________________________________________________________________
138/4RM/2010 - Jednací řád a statuty komisí Rady města Havířova_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jednací řád komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010
Statut Komise bytové zn. ZS/24/RMH/2010
Statut Komise pro bezpečnost silničního provozu zn. ZS/25/RMH/2010
Statut Komise energetické zn. ZS/26/RMH/2010
Statut Komise kulturní a letopisecké zn. ZS/27/RMH/2010
Statut Komise pro občanské záležitosti zn. ZS/28/RMH/2010
Statut Komise protidrogové a prevence kriminality zn. ZS/29/RMH/2010
Statut Komise pro plánování sociálních služeb zn. ZS/30/RMH/2010
Statut Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
zn. ZS/31/RMH/2010
10. Statut Komise rozvojové zn. ZS/32/RMH/2010
11. Statut Komise sociální zn. ZS/33/RMH/2010
12. Statut Komise sportovní zn. ZS/34/RMH/2010
13. Statut Komise školské zn. ZS/35/RMH/2010
14. Statut Komise zdravotní zn. ZS/36/RMH/2010
15. Statut Komise životního prostředí zn. ZS/37/RMH/2010
16. Statut Komise občanské zn. ZS/38/RMH/2010
ve znění dle příloh č. 1 - 16
ukládá
1. Předat Jednací řád komisí RMH a statuty komisí RMH tajemníkům
komisí RMH
Z: vedoucí KP
T: 31.12.2010
2. Zaslat Jednací řád komisí RMH a statut občanské komise předsedům
občanských komisí č.1 pro část města Havířov-Bludovice,
č. 2 pro Havířov-Dolní Datyně, č. 3 pro Havířov-Dolní Suchá,
č. 4 pro Havířov-Prostřední Suchá, č. 5 pro Havířov-Šumbark
a č. 6 pro Havířov-Životice
Z: vedoucí KP
T: 31.12.2010
________________________________________________________________________________
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139/4RM/2010 - Vyhodnocení konference „Zelená města – města budoucnosti“_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení konference „Zelená města – města budoucnosti“ a závěrečné
vyúčtování rozpočtu konference
________________________________________________________________________________
140/4RM/2010 - Pořízení hmotného majetku – vyvolávací systém_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města pořízení vyvolávacího
systému pro pracoviště evidence vozidel Magistrátu města Havířova a v souladu
s rozpočtem organizační jednotky 6 pro rok 2010
________________________________________________________________________________
141/4RM/2010 - Komise Rady města Havířova________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
tyto členy a předsedy komisí Rady města Havířova:
do Komise pro bezpečnost silničního provozu
člen:
Čtvrtlík Miloš (VV)
Guňka Josef, Mgr. (ČSSD)
Hlobík Ján (NEZ)
Krajíček Jiří (TOP 09)
Skácel Roman (HPH)
Smolka Miroslav (KSČM)
Tomašák Miroslav, Bc. (ODS)
předseda:
Mgr. Krokosz Zdislav (ČSSD)
do Komise bytové
člen:
Čtvrtka Libor (ODS)
Čtvrtlík Tomáš (VV)
Chlebíková Kateřina, DiS. (TOP 09)
Kubelka Václav (KSČM)
Orálková Veronika (NEZ)
Vítková Alena (ČSSD)
Zelina Richard (HPH)
předseda:
Pilka Josef (ČSSD)
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do Komise energetické
Bernatík Tomáš (TOP 09)
člen:
Janík Martin ((KSČM)
Mitter Stanislav (ČSSD)
Nytra Petr (VV)
Podstavka Petr, Ing. (ODS)
Svozil David (NEZ)
Tarkowski Ivo, Ing. (HPH)
předseda:
Wicher Václav, Ing. (ČSSD)
do Komise kulturní a letopisecké
člen:
Hloušová Renáta (KSČM)
Jekl Jiří, Mgr. (NEZ)
Kraina Lukáš (TOP 09)
Malátová Ludmila (ODS)
Mato Miroslav (VV)
Sedláček David (ČSSD)
Taussig Martin (HPH)
předseda:
Jeziorski Jaroslav (KSČM)
do Komise pro občanské záležitosti
člen:
Burešová Silvie (VV)
Čermáková Miroslava (NEZ)
Čujdíková Stanislava (KSČM)
Dehierová Jiřina (TOP 09)
Konečná Jaroslava (ČSSD)
Marťáková Monika (HPH)
Šrámek Karel, Mgr. (ODS)
předseda:
Šoral Jiří (ČSSD)
do Komise protidrogové a prevence kriminality
člen:
Gavlas Libor, Ing. (NEZ)
Honěk Jindřich, Ing., Mgr. (ODS)
Krajíček Jiří (TOP 09)
Kupczak Radek, Mgr. (KSČM)
Schneeberger Antonín (VV)
Vavrous Nikola (HPH)
Vörös Martin (ČSSD)
předseda:
Klimša Dalibor (ODS)
do Komise pro plánování sociálních služeb
člen:
Bernatík Tomáš (TOP 09)
Bujok Bronislav, JUDr. (KSČM)
Hodoňová Ivana (ČSSD)
Krupička Jan, Ing. (ODS)
Kurková Irena, PaedDr. (NEZ)
Muras Bohuslav, Ing. (HPH)
Nytrová Darina (VV)
předseda:
Pawlas Daniel, Bc. (KSČM)
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do Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
člen:
Dehierová Jiřina (TOP 09)
Chobot Daniel (ČSSD)
Kunčický Jiří (ODS)
Mach Vladimír, RNDr. (NEZ)
Noga Vilém (HPH)
Slowik Josef, RSDr. (KSČM)
Ševěčková Andrea (VV)
předseda:
Káňa Dominik, Ing. (ČSSD)
do Komise rozvojové
člen:
Dobeš Martin (NEZ)
Džupinová Dagmar, Ing. (HPH)
Fukala Vladislav (KSČM)
Hečko Zdeněk (ČSSD)
Hýl Martin, Ing. (VV)
Lukaštík Leoš (ODS)
Varmuža Vladislav, Ing. (TOP 09)
Macura Emil, Ing.
- předseda Občanské komise č.1
pro část města Havířov-Bludovice
Szop Miroslav, Ing. - předseda Občanské komise č.2
pro část města Havířov-Dolní Datyně
Špiřík Jiří, Ing.
- předseda Občanské komise č.3
pro část města Havířov-Dolní Suchá
Werner Jaromír
- předseda Občanské komise č.4
pro část města Havířov-Prostřední Suchá
Mynář Miroslav, Ing. - předseda Občanské komise č.5
pro část města Havířov-Šumbark
Merta Pavel, Ing.
- předseda Občanské komise č.6
pro část města Havířov-Životice
předseda:
Boháček Petr, Ing. (ČSSD)
do Komise sociální
člen:
Bujok Bronislav, JUDr. (KSČM)
Felber Pavel, Ing. (VV)
Fukala Jiří (TOP 09)
Ožanová Petra (ČSSD)
Přeučil Filip, Ing. (ODS)
Skulina Daneš (HPH)
Tuleja Pavel, Doc. Ing. Ph.D. (NEZ)
předseda:
Havlíčková Monika, Bc. (KSČM)
do Komise sportovní
člen:
Frenštátský Marcel (VV)
Frkala Jan (HPH)
Fusek Martin (TOP 09)
Jekielek Dalibor (KSČM)
Lukaštík Leoš (ODS)
Polášek Ivo, Ing. (NEZ)
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předseda:

Ševěček René (ČSSD)
Rapant Pavel (ČSSD)

do Komise školské
člen:
Fukala Jiří (TOP 09)
Nováková Věra, Mgr. (KSČM)
Stolařík Jaroslav, Mgr. (NEZ)
Šlégrová Alena, PhDr. (ODS)
Tesarčíková Zdeňka, Mgr. (ČSSD)
Vachtarčík Daniel, Mgr. (HPH)
Vrobelová Iva, Mgr. (VV)
předseda:
Šlachtová Zdeňka, Mgr. (ČSSD)
do Komise zdravotní
člen:
Bajgrová Marie (ČSSD)
Heroková Jiřina, MUDr. (VV)
Krusberská Marie (KSČM)
Kutějová Růžena, MUDr. (TOP 09)
Schreiber Radomil, MUDr. (ODS)
Vyležík Jiří, MUDr. (NEZ)
Špok Petr, Ing. (HPH)
předseda:
Wimmer Josef, MUDr. (HPH)
do Komise životního prostředí
Foldyna Tomáš, Ing. (ODS)
člen:
Chodura Karel, Ing. (KSČM)
Kupka Břetislav (NEZ)
Látka Ján (ČSSD)
Mynář Miroslav, Ing. (TOP 09)
Svorník Bohdan (VV)
Zahradníček Petr (HPH)
předseda:
Peterková Lada (VV)
_________________________________________________________________________________

………………………………….....

.…….……………………...

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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