USNESENÍ
z 5. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.1.2011

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/11 826/Kl/2011

V Havířově dne 17.1.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 5. schůzi Rady města Havířova, konané dne 12.1.2011
I.část
142/5RM/2011 - Schválení ověřovatele zápisu
143/5RM/2011 - Schválení ověření zápisu
144/5RM/2011 - Schválení programu 5. schůze RMH, konané dne 12.1.2011
145/5RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
146/5RM/2011 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu města
Havířov a jeho změn
147/5RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
148/5RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova ke konceptu Územního plánu Karviné
149/5RM/2011 - Schválení nákupu bankovního terminálu dopravci ČSAD Havířov a.s. v r. 2010
150/5RM/2011 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov od 1.2.2011
151/5RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2010 odboru komunálních služeb
152/5RM/2011 - Informativní zpráva - Smlouva o spolupráci při zajištění reklamní činnosti,
uzavřená městem Havířov s euroAWK s.r.o.
153/5RM/2011 - Žádost Emanuela Folwarczného o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo se speciálním označením O 1
154/5RM/2011 - Žádost Jaroslava Kubína o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo se speciálním označením O 1
155/5RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.I
156/5RM/2011 - „Rekonstrukce místní komunikace ul. Anglická v Havířově-Šumbarku“
uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě 303/OIV/08
157/5RM/2011 - Stavba č. 7058 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 2. etapa – Ulice
U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí“ - zahájení jednacího řízení bez
uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku
158/5RM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
po rozpočtových úpravách V.
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159/5RM/2011 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení nápadu trestné
činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2010,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2010
160/5RM/2011 - Přesun mezi položkami v roce 2010, OJ 12
161/5RM/2011 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
162/5RM/2011 - Městský program prevence kriminality na rok 2011
163/5RM/2011 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2011
164/5RM/2011 - Zrušení usnesení -záměr pronájmu bytové jednotky č.1 o velikosti 1+1
na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově - Městě
165/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2
bývalá II Ktg. na ulici Hornická 680/65 v Havířově – Prostřední Suché
166/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel. 1+2
na ulici Uzavřená 1009/4 v Havířově-Město
167/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
168/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+1
na ulici Česká 1202/7 v Havířově – Město
169/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2
na ulici Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbark
170/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+2
na ulici Komunardů 984/6 v Havířově – Město
171/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+5 na ulici E. Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbark
172/5RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
173/5RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město
174/5RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 716, k.ú. Šumbark
175/5RM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice
176/5RM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice
177/5RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark
178/5RM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město
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179/5RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark
180/5RM/2011 - Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání staveb
„Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“a „Chodníky Hlavní
třída Havířov, IV. etapa“
181/5RM/2011 - Pronájem pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark
182/5RM/2011 - Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
183/5RM/2011 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
184/5RM/2011 - Žádost o snížení nájemného
185/5RM/2011 - Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2471, k.ú. Prostřední Suchá
186/5RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2592/1, k.ú. Bludovice
187/5RM/2011 - Zrušení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2755, 2756, 2757, 2758
a parc.č. 2759, k.ú. Havířov-město pro SBD Havířov
188/5RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická,
Havířov - Šumbark“
189/5RM/2011 - Smluvní vztahy pro stavbu: „Obchodní a společenské centrum
Havířov - Skleníky “
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PŘEHLED USNESENÍ

z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.1.2011
I.část
142/5RM/2011 - Schválení ověřovatele zápisu _________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 5.schůze Rady města Havířova, konané dne 12.1. 2011
Bc. Michaela HORŇÁKOVÁ
________________________________________________________________________________
143/5RM/2011 - Schválení ověření zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 4.schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.12.2010
________________________________________________________________________________
144/5RM/2011 - Schválení programu 5. schůze RMH, konané dne 12.1.2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 5.schůze Rady města Havířova, konané dne 12.1.2011
upravený dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
145/5RM/2011 - 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:
4211/62/09
4786/73/10
5381/81/10
5532/83/10
5590/84/10
5591/84/10
5601/84/10
5664/84/10
5665/84/10
5666/84/10
5672/85/10
5682/85/10
5684/85/10
28/2RM/2010
41/2RM/2010
42/2RM/2010
43/2RM/2010
44/2RM/2010
45/2RM/2010
58/2RM/2010
68/2RM/2010
79/3RM/2010
80/3RM/2010
89/4RM/2010

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010
Převod činnosti Centra prevence pro děti a mládež, Charita
Český Těšín na statutární město Havířov
Odpis nevymahatelné pohledávky za společností TONIKUM,s.r.o.
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Parkoviště Nad Terasou v Havířově-Podlesí, 2. a 3. etapa“
Souhlas zřizovatele k prodloužení smluv o nájmu nebytových
prostor na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov –
Šumbark Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
Souhlas zřizovatele k zakoupení dovybavení a stavební úpravu
střediska LUNA Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace, z prostředků investičního fondu
Uzavření dodatku č. 8 mandátní smlouvy a příkazní smlouvy
s Městskou realitní agenturou, s.r.o.
ZPŘ/23/ORG/10 - „Posílení PC sítě dle koncepce“ – rozhodnutí
o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
OŘ/10/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ
Mládežnická“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
OŘ/11/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ M.
Kudeříkové“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
„Nákup digitální techniky “
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky
Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice,
k přeložce NN, v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice,
okružní křižovatka“- doplnění
Pronájmy nebytových prostor
Stavba č.8034 - „Parkoviště Janáčkova, Místní, Havířov-Město“
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 964/OIV/10
Nájem pozemků k.ú. Havířov – město v areálu minigolfu
u Městské sportovní haly
Uzavření nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú.Šum ark
Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2340,
k.ú. Prostřední Suchá
Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov-město
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuc , a.s.
Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím
k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku ZŠ
Veřejné zakázky – změny ve složení komisí
ZPŘ/19/OVVSR/10 - „Vytvoření Projektové kanceláře
a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“
– rozhodnutí o námitkách
Žádost Městského kulturního střediska Havířov o souhlas
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
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94/4RM/2010

Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, vyhlášení záměru
pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
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 HavířověŠumbarku
103/4RM/2010 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 12 o vel. 1+5 na ulici E.Destinnové 1166/16 v HavířověŠumbark
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-Šumbar
15/4RM/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
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
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
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
abídky
135/4RM/2010 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – určení auditora pro
povinný audit účetní závěrky společnosti
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136/4RM/2010

Technické služby Havířov a.s. – určení auditora pro povinný
audit účetní závěrky společnosti
138/4RM/2010 Jednací řád a statuty komisí Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
146/5RM/2011 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu města
Havířov a jeho změn________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova určit
pro volební období 2010 – 2014 zastupitele Bc. Pavola Jantoše
pro spolupráci na pořizování územního plánu a jeho změn, na základě ustanovení
§ 47 odst.1, § 49 odst.1 a § 53 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
________________________________________________________________________________
147/5RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout
o nepořízení 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. 2 - na pozemku parc.č. 869/3 v k.ú. Bludovice
v rozsahu příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5
________________________________________________________________________________
148/5RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova ke konceptu Územního plánu Karviné
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova ke konceptu Územního plánu Karviné
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova ke konceptu Územního plánu Karviné
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli územního plánu Karviné, tj. Magistrátu
města Karviné, odboru územního plánování a stavebního řádu
________________________________________________________________________________
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149/5RM/2011 - Schválení nákupu bankovního terminálu dopravci ČSAD Havířov a.s. v r.2010
Rada města Havířova
schvaluje
nákup bankovního terminálu dopravci ČSAD Havířov a.s. v r. 2010 a zapracování
50% podílu nákladů na pořízení této investice ve výši 373 700 Kč do vyúčtování
prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov v r. 2010.
________________________________________________________________________________
150/5RM/2011 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov od 1.2.2011_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy Havířov takto:
1. V kategorii „Bezplatná přeprava“ - vypustit skupinu cestujících „poslanci
a senátoři Parlamentu České republiky“
2. V kategorii „Časové jízdenky z čipové karty“ - vypustit u jízdenek pro bývalé
zaměstnance - důchodce slevu pro jejich rodinné příslušníky
a to s účinností od 1.2.2011
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 14.1.2011
________________________________________________________________________________
151/5RM/2011 - 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
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na rok 2010 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle důvodové zprávy
Z: vedoucí EO
T: 01/2011
________________________________________________________________________________
152/5RM/2011 - Informativní zpráva - Smlouva o spolupráci při zajištění reklamní činnosti,
uzavřená městem Havířov s euroAWK s.r.o.____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informaci k plnění smlouvy o spolupráci při zajištění reklamní činnosti, uzavřené
městem Havířov se společností euroAWK s.r.o.
________________________________________________________________________________
153/5RM/2011 - Žádost Emanuela Folwarczného o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo se speciálním označením O 1_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Emanuela Folwarczného, byt. Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1536/3,
ze dne 6.12.2010, o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace
ul. Františka Hrubína (dále jen „Fr. Hrubína“) v Havířově-Podlesí
(šikmé stání naproti vchodu domu č. 3)
pro vozidlo se speciálním označením O 1
neschvaluje
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Fr. Hrubína
v Havířově – Podlesí (šikmé stání naproti vchodu domu č. 3) pro vozidlo se
speciálním označením O 1 žadatele Emanuela Folwarczného
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 2.
Z: vedoucí OKS
T: 01/2011
________________________________________________________________________________
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154/5RM/2011 - Žádost Jaroslava Kubína o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo se speciálním označením O 1_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Jaroslava Kubína, byt. Havířov – Město, Makarenkova 516/8, ze dne
29.12.2010, o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení
vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Mladé Gardy
v Havířově-Městě (poslední podélné stání vpravo před křižovatkou s ul.
Makarenkova) pro vozidlo se speciálním označením O 1
neschvaluje
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Mladé Gardy
v Havířově-Městě (poslední podélné stání vpravo před křižovatkou
s ul. Makarenkova) pro vozidlo se speciálním označením O 1
žadatele Jaroslava Kubína
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 2.
Z: vedoucí OKS
T: 01/2011
________________________________________________________________________________
155/5RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.I_______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
dle Přílohy č.1
2. Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
dle Přílohy č.2
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok
2011 dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2
Z: vedoucí OIV
T: 01/2011
________________________________________________________________________________
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156/5RM/2011 - „Rekonstrukce místní komunikace ul. Anglická v Havířově-Šumbarku“
uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě 303/OIV/08__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu plnění o 150 kalendářních dnů na výkon investorsko
– inženýrské činnosti do vydání všech pravomocných stavebních povolení
2. uzavření dodatku č.3 k mandátní smlouvě 303/OIV/08 v rozsahu bodu 1
tohoto usnesení, kterým bude prodloužen termín plnění investorsko
– inženýrské činnosti do vydání všech pravomocných stavebních povolení
na danou stavbu
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
dodatku č.3 k mandátní smlouvě č. 303/OIV/08 ze dne 9.5. 2008.
ukládá
předložit k podpisu dodatek č. 3 k mandátní smlouvě.

Z: vedoucí OIV
T: 9.2. 2011
________________________________________________________________________________
157/5RM/2011 - Stavba č. 7058 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 2. etapa – Ulice
U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí“ - zahájení jednacího řízení bez
uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
stavby č. 7058 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 2. etapa – Ulice
U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí“ na základě využití opčního práva
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ano (měsíční fakturace)
ne

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 (dále jen „zákon“)

4. odeslání Výzvy k jednání zájemci:

Sdružení ŠUMBARK 2010 sestávající
z členů
EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924
a STRABAG a.s., IČ: 60838744
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5. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 03/2011
ukončení: 07/2011

6. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zákona - čestným prohlášením

7. profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 zákona
písm. a) Výpis z obchodního rejstříku
písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání
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. Petr Smrček
Ing. Jiří Martinek
2. Ing Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
3. Ing. Jiří Šebesta
Alice Hegyi
4. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Petra Kvapulinská
pověřuje
1. podpisem výzvy k jednání, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
a dodatečných informací k zadávacím podmínkám Ing. Petra Smrčka, 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: 31.1.2011
3. svolat první jednání jednací komise

Z: vedoucí OPS
T: 2/2011
________________________________________________________________________________
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158/5RM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
po rozpočtových úpravách V.________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010
po rozpočtových úpravách V. dle přílohy
________________________________________________________________________________
159/5RM/2011 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení nápadu trestné
činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2010,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2010_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
zprávu o vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města
Havířova za rok 2010 v rozsahu příloh 1 – 7
________________________________________________________________________________
160/5RM/2011 - Přesun mezi položkami v roce 2010, OJ 12______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi položkami § 5311 schváleného rozpočtu na rok 2010
organizační jednotky 12 dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
161/5RM/2011 - 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 2010
________________________________________________________________________________
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162/5RM/2011 - Městský program prevence kriminality na rok 2011______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
realizaci 2 dílčích projektů v rámci Městského programu prevence kriminality
na rok 2011 s názvem:
„Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor statutární město
Havířov prostřednictvím OSPOD.
„Asistent prevence kriminality“, realizátor statutární město Havířov
prostřednictvím Městské policie Havířov
uložit
1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na:
projekt č. 1 s názvem „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“,
projekt č. 2 s názvem „Asistent prevence kriminality“
v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2011.
2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2011 finanční
prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci:
projektu č. 1 s názvem „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
ve výši 18 900 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
projektu č. 2 s názvem „Asistent prevence kriminality“ve výši 29 440 Kč jako
podíl města na spolufinancování projektu,
a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro
prevenci kriminality.
________________________________________________________________________________
163/5RM/2011 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
rekondičně-ozdravné pobyty dětí, seniorů a zdravotně postižených občanů
v Chorvatsku pro rok 2011
a) přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu VZ/01/OSV/11
„Zajištění ubytování a stravování na rekondičně-ozdravných pobytech 2011
v Chorvatsku “ a to společnosti Kolder, d.o.o., Bračka 10, 213 00 Makarska,
IČ 01522272, se sídlem v ČR: 735 72 Petrovice u Karviné č. 570,
dle přílohy č.1 takto:
doba plnění:
místo plnění:

od 16.07. do 08.09.2011 po dobu šesti desetidenních turnusů
Chorvatsko
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počet účastníků: minimálně 36 osob v každém turnusu
cena celkem: 1.981.800,- Kč bez DPH z toho ubytování 827.400,- Kč bez DPH
a stravování 1.154.400,- Kč bez DPH
b) podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.2 až 5
2.
tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s poruchami pohybového ústrojí
a jejich zákonných zástupců
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.6
3.
týdenní příměstské tábory
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.7
pověřuje
podpisem smlouvy o zajištění ubytování a stravování na rekondičně-ozdravných
pobytech 2011 v Chorvatsku, náměstka primátora pro sociální rozvoj
Bc. Daniela Pawlase
ukládá
1.
předložit k podpisu smlouvu o zajištění ubytování a stravování na rekondičněozdravných pobytech 2011 v Chorvatsku
Z: vedoucí OSV
T: únor 2011
2.
zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a zdravotně postižených
občanů v Chorvatsku
Z: vedoucí OSV
T: srpen a září 2011
3.
zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, tuzemský letní
integrovaný rekondiční pobyt dětí s poruchami pohybového ústrojí a jejich
zákonných zástupců a týdenní příměstské tábory
Z: ředitelka ASTERIXU
T: březen, červenec
a srpen 2011
4.
zajistit dopravu pomůcek a vybavení pro zajištění programové náplně rekondičněozdravných pobytů dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením v Chorvatsku
Z: ředitel SSmH
T: 12.07. – 12.09.2011
________________________________________________________________________________
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164/5RM/2011 - Zrušení usnesení -záměr pronájmu bytové jednotky č.1 o velikosti 1+1
na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Městě____________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 29.9.2010 č. 5552/83/10 – záměr pronájmu
bytové jednotky č.1 o velikosti 1+1 na ulici Moskevská 1122/4
v Havířově - Městě
schvaluje
přidělení bytové jednotky č.1 o velikosti 1+1 na ulici Moskevská 1122/4
v Havířově-Městě z pořadníku žadatelů, popř. žadateli, jemuž bylo schváleno RMH
mimořádné přidělení bytu.
________________________________________________________________________________
165/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2
bývalá II Ktg. na ulici Hornická 680/65 v Havířově-Prostřední Suché_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+2
bývalá II Ktg na ulici Hornická 680/65 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: 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
________________________________________________________________________________
166/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici Uzavřená 1009/4 v Havířově-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11 o vel. 1+2
na ulici Uzavřená 1009/4 v Havířově-Město
17
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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: 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
________________________________________________________________________________
167/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.7 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: 14.2.2011
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
________________________________________________________________________________
168/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2 o vel. 1+1
na ulici Česká 1202/7 v Havířově – Město______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 1+1
na ulici Česká 1202/7 v Havířově – Město
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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: 14.2.2011
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
________________________________________________________________________________
169/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2
na ulici Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbark_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+2
na ulici Konzumní 383/16 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: 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
________________________________________________________________________________
170/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+2
na ulici Komunardů 984/6 v Havířově – Město__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6 o vel. 1+2
na ulici Komunardů 984/6 v Havířově – Město
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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: 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
________________________________________________________________________________
171/5RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
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. 10 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: 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
________________________________________________________________________________
172/5RM/2011 - 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 1.11.2010 do 1.1.2011 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
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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 1.11.2010
do 1.1.2011 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 1.11.2010
do 1.1.2011 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
173/5RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797 v k.ú. Havířov-město
o výměře cca 3 m2, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2797/2,
k vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže k obytnému domu
na ul. Karvinská 51, Havířov - Město, paní PhDr. Michaele Štěpánkové,
bytem Karvinská 51, Havířov-Město,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
174/5RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 716, k.ú. Šumbark______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 716, k.ú. Šumbark o výměře 1435 m2
panu Michalu Žurkovi, bytem Ostrava,Moravská Ostrava, Foestrova 2449/31
za účelem vybudování dětského hřiště s pískovištěm průlezkami a houpačkami
________________________________________________________________________________
175/5RM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice
o výměře cca 912 m2 společnosti B4B INKASSO s.r.o.,
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se sídlem Havířov-Podlesí, Okrajová 1636/4c, IČ: 26794845
za účelem vybudování nového firemního objektu
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
176/5RM/2011 - 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 Havířov-Bludovice, Rodinná 8/1020
za účelem vybudování rodinného domu
za tržní cenu ve výši celkem 362 890,- Kč (tj. cca 295,- Kč/m2 + 1 900,- Kč
za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
177/5RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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 tržní cenu ve výši 460,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého
posudku, celkem cca 75 300,- Kč
________________________________________________________________________________
178/5RM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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 Šenov, Uzavřená 1577
za účelem dostavby dvojgaráže za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 21 000,- Kč
________________________________________________________________________________
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179/5RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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
________________________________________________________________________________
180/5RM/2011 - Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání staveb
„Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“a „Chodníky Hlavní
třída Havířov, IV. etapa“____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1.
v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“
přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, zastavěných chodníky a zelení,
parc. č. 3723/2 o výměře 699 m2, parc. č. 3723/3 o výměře 858 m2,
parc. č. 3723/4 o výměře 10 m2, parc. č. 3723/6 o výměře 16 m2,
parc. č. 3723/7 o výměře 31 m2, parc. č. 3887/2 o výměře 140 m2,
parc. č. 3887/1 o výměře 887 m2, parc. č. 3715/2 o výměře 105 m2
a parc. č. 3714 o výměře 344 m2,
z majetku dárce: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -Nusle ,
IČ: 69593390, do majetku města
2.
V rámci vypořádání stavby „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“
přijetí daru pozemku k.ú. Havířov-město, zastavěného chodníkem,
parc. č. 1534/2 o výměře 115 m2,
z majetku dárce: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -Nusle,
IČ: 69593390, do majetku města
________________________________________________________________________________
181/5RM/2011 - Pronájem pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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1.
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark, o výměře 32 m2,
manželům Ing. Lubomíru Šťastnému a Marceli Šťastné, bytem Nad Tratí 19,
Havířov – Dolní Suchá, za účelem užívání zahrady
2.
pronájem 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 tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.1. 2011
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 800,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 28.2. 2011
________________________________________________________________________________
182/5RM/2011 - 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 uns.č. 40/2RM/2010 ze dne 1.12. 2010
na pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst označených č. 1, 2, 4 – 10 se v termínu do 20.12.
2010 do 12.00 hod. nepřihlásil žádný zájemce
2.
žádost zaevidovanou pod č.j. OSM/127731/10 ze dne 20.12. 2010, a žádost
zaevidovanou pod č.j. OSM/130375/10 ze dne 30.12. 2010
neschvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 3727 na jedno parkovací místo na ul. Železničářů
v Havířově – Městě a části pozemku parc.č. 281 na dvě parkovací místa
na ul. Československé armády (v žádosti parkovací místa nebyla přesně určena)
pro Viktora Němce, majitele PROFI taxi, Havířov,
za částku ve výši 60.000,-Kč za 3 parkovací místa
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 2981, k.ú. Havířov-město, o výměře 12 m2,
ul. Československé armády, na parkovací místo označeno č. 6, s podélným stáním,
pro:
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pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28, za podmínek:
- na dobu určitou (1 rok) s účinností 1.2. 2011 s jednoměsíční výpovědní lhůtou
- za částku 30.000,-Kč/rok/1 stání vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu nájemní smlouvy před vyhrazením parkovacího místa
a zrušení neobsazených parkovacích míst označených č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.1. 2011
________________________________________________________________________________
183/5RM/2011 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
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 a rozvazovací podmínkou zprovoznění prodejního stánku
nejpozději do 30.6.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. l k nájemní smlouvě č. E/393/OSM/07 ze dne 11.12.2007
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2011
________________________________________________________________________________
184/5RM/2011 - Žádost o snížení nájemného__________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájemného u pozemků parc.č. 89/4, parc.č. 89/3 a parc.č. 89/5,
k.ú. Šumbark o celkové výměře 999 m2 vlastníkovi stavby tržnice,
zpevněné plochy a parkoviště na ulici Jarošova
panu Vladimíru Khýrovi- fa Blesk , Horymírova 1172/5, Havířov-Město
a to z částky 91 440 ,- Kč/ročně včetně DPH na částku 76 200,- Kč/ročně
včetně DPH, a to na rok 2011
________________________________________________________________________________
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185/5RM/2011 - Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2471, k.ú. Prostřední Suchá
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět, Havířov-Prostřední
Suchá, č. stavby 8008 zřízení věcného břemene práva zajištění přístupu a příjezdu
na části pozemku parc.č. 2471, k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu 3 m2
povinný: manželé Czapka Jiří a Czapková Dáša, bytem Havířov-Šumbark,
M. Pujmanové 1130/52, podíl ve výši ½
manželé Konečný Miroslav a Vlasta, bytem Havířov-Šumbark,
Gen. Svobody 279/26, podíl ve výši ½
oprávněný: město Havířov, vlastník příjezdové komunikace
hodnota věcného břemene: jednorázově 250,- Kč/m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2011
________________________________________________________________________________
186/5RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2592/1, k.ú. Bludovice
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,
k.ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování sjezdu
k rodinnému domu,
ve prospěch Petra Lyska a Šárky Lyskové, oba bytem Havířov-Životice,
Přátelství 395/11a,
za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,-Kč + DPH, tj. 500,-Kč + 100,-Kč
= 600,- Kč
( pro přípojku) + 3.000,-Kč + DPH, tj. 3.000,-Kč + 600,-Kč = 3.600,-Kč,
( pro vybudování sjezdu), tj. 4.200,-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: 31.3.2011
________________________________________________________________________________
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187/5RM/2011 - Zrušení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2755, 2756, 2757, 2758
a parc.č. 2759, k.ú. Havířov-město pro SBD Havířov_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení věcného břemene
-práva umístění domu č. pop. 1279 na pozemku parc. č. 2755 včetně práva užívání
tohoto pozemku pro vlastníka domu č. pop. 1279
katastrální území Havířov-město, obec Havířov, část obce Město,
-práva umístění domu č. pop. 1280 na pozemku parc. č. 2756 včetně práva užívání
tohoto pozemku pro vlastníka domu č. pop. 1280
katastrální území Havířov-město, obec Havířov, část obce Město,
-práva umístění domu č. pop. 1281 na pozemku parc. č. 2757 včetně práva užívání
tohoto pozemku pro vlastníka domu č. pop. 1281
katastrální území Havířov-město, obec Havířov, část obce Město,
-práva umístění domu č. pop. 1282 na pozemku parc. č. 2758 včetně práva užívání
tohoto pozemku pro vlastníka domu č. pop. 1282
katastrální území Havířov-město, obec Havířov, část obce Město,
-práva umístění domu č. pop. 1283 na pozemku parc. č. 2759 včetně práva užívání
tohoto pozemku pro vlastníka domu č. pop. 1283
katastrální území Havířov-město, obec Havířov, část obce Město,
povinný : statutární město Havířov
oprávněný. Stavební bytové družstvo Havířov, se sídlem Havířov-Prostřední Suchá,
Hornosušská 2, IČ: 00415227 a další vlastníky jednotek
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zrušení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2011
________________________________________________________________________________
188/5RM/2011 - 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
1. na částech pozemků v majetku města, parc. č. 177, parc. č. 44, parc. č. 187,
parc. č. 178 k.ú. Šumbark, v rozsahu dle zaměření,
ve prospěch vlastníka telekomunikačního kabelu umístěného na pozemcích,
oprávněný: Telefónica O2 Czech republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4- Michle, IČ: 601 93 336
hodnota břemene: bezúplatně, jedná se o přeložku vyvolanou stavbou města.
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2. na části pozemku v majetku města, parc. č. 187, k.ú. Šumbark, v rozsahu
dle zaměření, ve prospěch vlastníka elektronického komunikačního kabelu
umístěného na pozemku,
oprávněný: UPC Česká republika, a.s. Závišova 5, Praha 4, IČ: 005 62 262,
hodnota břemene: bezúplatně, jedná se 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
________________________________________________________________________________
189/5RM/2011 - Smluvní vztahy pro stavbu:
„Obchodní a společenské centrum Havířov-Skleníky“____________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Obchodní a společenské centrum Havířov-Skleníky„ ,
jejímž investorem je společnost Praha West Investment k.s.,
se sídlem : Praha 9, Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 196 00, IČ : 256 72 096
1.zřízení věcného břemene k části pozemku v majetku města, parc.č. 2663/5,
k.ú. Prostřední Suchá, pro zřízení přeložky VTL DN 500 plynovodu, v rozsahu
dle zaměření
pro oprávněného, SMP Net, s.r.o., se sídlem : Plynární 420/3, 702 72 Ostrava –
Moravská Ostrava , IČ : 277 68 961, zastoupena RWE Distribuční služby, s.r.o.,
se sídlem : Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ : 279 35 311
vlastníka umístěné přeložky VTL DN 500 plynovodu
hodnota věcného břemene: dle znaleckého posudku, na náklady investora + DPH
2.zřízení věcného břemene k části pozemku v majetku města, parc.č. 2663/5,
k.ú. Prostřední Suchá, pro zřízení přeložky STL degazačního plynovodu
DN 500, v rozsahu dle zaměření
pro oprávněného, Green Gas DPB, a.s., se sídlem : Rudé armády 637, 739 21
Paskov, IČ : 004 94 356
vlastníka umístěné přeložky STL degazačního plynovodu DN 500
hodnota věcného břemene: dle znaleckého posudku, na náklady investora + DPH
3. zřízení věcného břemene k části pozemků parc.č. 2718/2, 2663/4, k.ú.
Prostřední Suchá
ve vlastnictví povinného : Lesy České republiky, s.p., se sídlem : Hradec Králové,
Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ : 421 96 451
ve prospěch oprávněného: statutární město Havířov, se sídlem : Svornosti 86/2,
736 01 Havířov – Město, IČ : 002 97 488, vlastníka přeložky veřejného osvětlení
hodnota věcného břemene: dle požadavku budoucího povinného 10.000,- Kč
s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
28
USNESENÍ
z 5.schůze Rady města Havířova
konané dne 12.1.2011

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2011
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

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

II.část
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SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 5. schůzi Rady města Havířova, konané dne 12.1.2011
II.část
190/5RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby odkanalizování Havířova, městské
částí Dolní Suchá a Prostřední Suchá
191/5RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor
192/5RM/2011 - Zrušení části usnesení, záměr pronájmu nebytových prostor v Radnici
193/5RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor,
ukončení nájmu nebytových prostor, obecný záměr pronájmu nebytových
prostor
194/5RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor
195/5RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor
196/5RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Studentské 26,
Havířov-Podlesí
197/5RM/2011 - Návrh na prominutí nájemného za nebytové prostory v obytném domě
ul. Na Nábřeží 103, Havířov - Město
198/5RM/2011 - Odvolání proti rozhodnutí rady města
199/5RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– p. Alena Ručková
200/5RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– JUDr. Ludmila Köhlerová
201/5RM/2011 - Žádost o souhlas se stavebními úpravami nebytových prostor a následnou
změnou nájemní smlouvy
202/5RM/2011 - Nabídka přebytečného majetku příspěvkové organizace
203/5RM/2011 - Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru
204/5RM/2011 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem
205/5RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 147. – 160.
206/5RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2010
207/5RM/2011 - 3. úprava odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem
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208/5RM/2011 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko – zvýšení
209/5RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
společností GARRIS
210/5RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelové dotace poskytnuté
Státním fondem životního prostředí ČR
211/5RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2010 odboru školství a kultury
212/5RM/2011 - Stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix - střediska volného
času
213/5RM/2011 - Zrušení nominace zástupců města do konkurzních a hodnotitelských komisí
škol a školských zařízení MSK, nominace nových zástupců
214/5RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011
sportovním subjektům
215/5RM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010
216/5RM/2011 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
217/5RM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité
218/5RM/2011 - Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Havířova
219/5RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku Městským
kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statuárního města
Havířova
220/5RM/2011 - Vyřazení dlouhodobého majetku města ve správě Městského kulturního
střediska Havířov
221/5RM/2011 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2011
222/5RM/2011 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
223/5RM/2011 - Integrovaný plán rozvoje města - Šumbark II Za Teslou
224/5RM/2011 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“
225/5RM/2011 - Dodatek č.2 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
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konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu ev. č. 02776/2009/RRC, ve znění Dodatku č.1
ze dne 5.11.2010
226/5RM/2011 - Podání žádosti o dotaci na památku „Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů
v Havířově-Životicích – krucifix s reliéfem“ Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011
227/5RM/2011 - Podání žádosti o dotaci na objekt „Zámek Havířov – nová okna“ Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních
památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji
na rok 2011
228/5RM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
229/5RM/2011 - Dodatek č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
města – Zóna Šumbark II Za Teslou
230/5RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2010 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
231/5RM/2011 - Občanské komise Rady města Havířova
232/5RM/2011 - ZPŘ/25/VVSR/10 – „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu
města Havířova“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
233/5RM/2011 - ZPŘ/28/VVSR/10 – „Nákup digitální techniky“– rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
234/5RM/2011 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města
235/5RM/2011 - Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova
236/5RM/2011 - Návrh programu 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova
237/5RM/2011 - JŘBU/29/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní haly Slávia“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
238/5RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
239/5RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
240/5RM/2011 - Záměr změny stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s. a Technických
služeb Havířov a.s.
241/5RM/2011 - OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – rozhodnutí o námitkách
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242/5RM/2011 - Změny v Komisích SMO ČR
243/5RM/2011 - Žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město
244/5RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.1.2011
II.část
190/5RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby odkanalizování Havířova, městské
částí Dolní Suchá a Prostřední Suchá__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby
„Odkanalizování Havířova, městské části Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
zřízení věcného břemene
1.a) na pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1869 v rozsahu cca 24 m2,
dle zaměření,
b) na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2286, parc. č. 2288,
parc. č. 2290, parc. č. 2343, parc. č. 2345, parc. č. 2349, parc. č. 2361,
parc. č. 2364, parc. č. 2368, parc. č. 2373, parc. č. 2374/1, parc. č. 2380,
parc. č. 2381, parc. č. 2382/1, parc. č. 2385/1, parc. č. 2389, parc. č. 2399,
parc. č. 2403, parc. č. 2421, parc. č. 2422, parc. č. 2425, parc. č. 2427,
parc. č. 2428/1, parc. č. 2443, parc. č.2444, parc. č. 2446, parc. č. 2447,
parc. č. 2450, parc. č. 2453, parc. č. 2455, v celkovém rozsahu cca 540 m2,
dle zaměření,
v majetku povinného: RPG Byty, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova
2582/3, IČ: 277 69 127
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka veřejných částí
kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích,
hodnota břemene: max. dle vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2 + DPH,
2.a) na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1796, parc. č. 1899, parc. č. 2208,
parc. č. 2211, parc. č. 2216/4, parc. č. 2566/18, v celkovém rozsahu cca 210m2,
dle zaměření,
b) na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1244/1, parc. č. 2284,
parc. č. 2342, parc. č. parc. č. 2321/1, parc. č. 2346/1, parc. č. 2365,
parc. č. 2364/4 v celkovém rozsahu cca 225 m2, dle zaměření,
v majetku povinného: RPG Land, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava,
Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka veřejných částí
kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích,
hodnota břemene: max. dle vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2+ DPH,
3. na pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2321/1 v rozsahu cca 15 m2,
dle zaměření, v podílovém spoluvlastnictví:
- RPG Land, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,
IČ: 277 69 143
- Skleníky Nový Svět, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,
IČ: 277 85 165
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pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka veřejných částí
kanalizačních přípojek umístěných na pozemku,
hodnota břemene: max. dle vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2 + DPH,
4. na pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665, (ul.Nový Svět), v rozsahu
cca 195 m2 dle zaměření, v podílovém spoluvlastnictví:
- RPG Land, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143
- Adamková Amalie, Hornosušská 47, Havířov – Prostřední Suchá,
- Balcárková Romana, U Staré elektrárny 16, Slezská Ostrava,
- Dziková Anna, Nový Svět 204, Havířov-Prostřední Suchá,
- Nováková Jana, Líska 51, Česká Kamenice,
- Santariusová Danuše, Nový Svět 12c, Havířov- Prostřední Suchá
- Stanieková Anna, Fibichova 1, Havířov – Město,
- Sztefek Karel, Nový Svět 188, Havířov – Prostřední Suchá
-Tomis Lubomír, Tomisová Jaroslava, Nový Svět 10, Havířov-Prostřední Suchá
-Velková Gabriela, Hlavní třída 87, Ostrava - Poruba
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka veřejných částí
kanalizačních přípojek umístěných na pozemku,
hodnota břemene:
- RPG Land, s.r.o., max. dle vnitřních předpisů 250,-Kč/m2 + DPH,
- fyzické osoby uvedené na LV 196, za 125,-Kč/m2 záboru,
dle spoluvlastnických podílů
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
191/5RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor_________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6,30 m2 v přízemí obytného domu
ul. Heleny Malířové 2, Havířov-Šumbark, p. Romanu Šimonovi, IČ: 48810231,
jako sklad malířských potřeb
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 38,64 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark, p. Ivetě Fojtíkové, IČ: 73929671,
jako nehtové studio a butik
________________________________________________________________________________
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192/5RM/2011 - Zrušení části usnesení, záměr pronájmu nebytových prostor v Radnici______
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 10. 11. 2010 č. 5684/85/10, bod. 1.,
včetně pověření k podpisu smlouvy, ve věci schválení pronájmu nebytových
prostor spol. ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s. r. o.
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
p. Aleně Valjaškové, IČ: 10032355, k provozování kanceláře finančního
poradenství pro firmu Partners
________________________________________________________________________________
193/5RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor,
ukončení nájmu nebytových prostor, obecný záměr pronájmu nebytových
prostor____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 003 o výměře 179,50 m2
a podílu na společných prostorách v suterénu objektu Městského podnikatelského
centra, ul. Palackého 2, Havířov – Město, spol. ALIKARE hair s. r. o.,
IČ: 28630467, jako sklad drogistického zboží
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – místností:
č. 301 o výměře 59 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 25 m2
č. 302 o výměře 59,40 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 25 m2
č. 305 o výměře 19,80 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 9,30 m2
ve 3. nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,
Havířov-Město. Podmínky pronájmu jsou stanoveny „Zásadami pronájmu
nebytových prostor v Městském podnikatelském centru“.
neschvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor - místností č. 301, 302 a 305 o celkové
výměře 138,20 m2 a podílu na společných prostorách o celkové výměře 59,30 m2
ve 3. nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,
Havířov-Město, nájemci spol. CART, spol. s r. o., IČ: 47152249,
dohodou k 31. 1. 2011
________________________________________________________________________________
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194/5RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 98,20 m2 v přízemí obytného
domu ul. Astronautů 9, Havířov-Město, spol. JUŘENA, s. r. o.,
zast. jednatelem p. Jaroslavem Juřenou, Havířov,
jako prodejnu chovatelských potřeb
________________________________________________________________________________
195/5RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 7,41 m2 v suterénu obytného domu
ul. Nákupní 6, Havířov-Šumbark,
p. Petru Kučerovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2.
pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3.
pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
196/5RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Studentské 26,
Havířov-Podlesí____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
stažení z programu bodu č. 53. „Pronájem nebytových prostor ve zdravotním
středisku na ul. Studentské 26, Havířov-Podlesí“
z důvodu zpětvzetí žádosti p. Lenkou Galuszkovou, IČ: 73145866, o pronájem
nebytových prostor k provozování pedikúry, manikúry a nehtové modeláže
________________________________________________________________________________
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197/5RM/2011 - Návrh na prominutí nájemného za nebytové prostory v obytném domě
ul. Na Nábřeží 103, Havířov-Město____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí nájemného za nebytové prostory o výměře 42,72 m2 v přízemí
obytného domu ul. Na Nábřeží 103, Havířov-Město,
nájemci p. Jaroslavu Hrachovcovi, IČ: 13619845,
za měsíce říjen až prosinec 2010, v celkové výši 3.066,- Kč,
z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v domě
________________________________________________________________________________
198/5RM/2011 - Odvolání proti rozhodnutí rady města_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
odvolání nájemce nebytových prostor ve zdravotním středisku
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Prostřední Suchá, MUDr. Pavla Dočkala,
IČ: 47655615, a nesouhlas s usnesením RMH č. 97/4RM/2010
ze dne 15. 12. 2010 ve věci ukončení nájmu
dohodou k 31. 3. 2010
neschvaluje
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. 12. 2010
________________________________________________________________________________
199/5RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– p. Alena Ručková_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§ 487 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 120,90 m2 v suterénu obytného domu ul.
Mládežnická 10, Havířov -Podlesí, z nájemkyně p. Aleny Ručkové, IČ: 75436078,
na p. Jarmilu Jelínkovou, IČ: 63021668
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 350,- Kč/m2/rok bez DPH
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- nájem na dobu neurčitou od 1. 1. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna potravin
________________________________________________________________________________
200/5RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– JUDr. Ludmila Köhlerová_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§476 Obchodního zákoníku) k
nebytovým prostorám – 2 kanceláře č. 213, 214 o celkové výměře 38,78 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
z nájemkyně JUDr. Ludmily Köhlerové, IČ: 66239982,
na Mgr. Alici Jeziorskou, IČ: 71467548
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.727,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 1. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: advokátní kancelář
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 28. 2. 2011
________________________________________________________________________________
201/5RM/2011 - Žádost o souhlas se stavebními úpravami nebytových prostor a následnou
změnou nájemní smlouvy____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci nebytových prostor o výměře 185,44 m2 v přízemí objektu zdravotního
střediska ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark,
spol. W.K. U PRAMENE, s.r.o., IČ: 27843246, realizaci přestavby nebytových
prostor dle varianty č. 3 na náklady nájemce bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu, změna nájemní smlouvy bude řešena po realizaci a novém
zaměření nebytových prostor
________________________________________________________________________________
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202/5RM/2011 - Nabídka přebytečného majetku příspěvkové organizace__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
bezúplatné převzetí přebytečného majetku příspěvkové organizace
Městská knihovna Havířov - 200 svazků knih
v celkové pořizovací ceně 16 586 Kč.
________________________________________________________________________________
203/5RM/2011 - Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru____________________
Rada města Havířova
ruší
pověření bývalého primátora Františka Chobota zastupováním města Havířova
v Koordinačním výboru pro revitalizaci a budoucí využití Areálu Dukla
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka zastupováním
města Havířova v Koordinačním výboru pro revitalizaci a budoucí využití
Areálu Dukla
ukládá
oznámit zástupcům RPG v Koordinačním výboru změnu v zastoupení města.
T: 18.1. 2011
Z: Ing. Heczko
________________________________________________________________________________
204/5RM/2011 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem____
Rada města Havířova
bere na

vědomí

Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem
za rok 2010 dle přílohy
________________________________________________________________________________
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205/5RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 147. – 160.___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 147. – 160.;
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

1 984 459,15 tis. Kč
891 706,84 tis. Kč
42 829,07 tis. Kč
15 710,20 tis. Kč
1 034 213,04 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

2 306 769,22 tis. Kč
2 016 039,99 tis. Kč
1 083,64 tis. Kč
83 668,04 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
224 296,52 tis. Kč
267 254,00 tis. Kč
263 616,90 tis. Kč
518 650,72 tis. Kč
38 284,77 tis. Kč
66 511,43 tis. Kč
523 938,10 tis. Kč
28 135,87 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

290 729,23 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
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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

731,00 tis. Kč
638,00 tis. Kč
4 725,30 tis. Kč
2 904,60 tis. Kč
4 889,27 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
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
30 018,37 tis. Kč
38 699,84 tis. Kč
10 770,00 tis. Kč
34 898,00 tis. Kč
+322 310,07 tis. Kč
+292 255,72 tis. Kč
-101 622,10 tis. Kč
-60 000,00 tis. Kč
+191 676,45 tis. Kč

________________________________________________________________________________
206/5RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2010________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2010.
________________________________________________________________________________
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207/5RM/2011 - 3. úprava odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
3. 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 32 538 129,85 Kč.
________________________________________________________________________________
208/5RM/2011 - 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
2 067 832,87 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ Gen. Svobody se zvyšuje o částku
4 264 693,00 Kč
2. uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci
s výše uvedenými základními školami
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení návratné finanční výpomoci základním
školám do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2011 o výše uvedené částky
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků č. 2 ke smlouvám
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
________________________________________________________________________________
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209/5RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
společností GARRIS________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytované společností GARRIS
v celkové výši 47.000,- Kč příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
na projekt:
Zdravé hraní pro všechny

…………..……………………… 47.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
210/5RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelové dotace poskytnuté
Státním fondem životního prostředí ČR________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačního programu
poskytovaného
Státním fondem životního prostředí ČR v celkové výši 450.000,- Kč
příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
(IČ 61 98 86 00)
.……………………………………………………… 120.000,- Kč
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 71)
………………………………………………………. 260.000,- Kč
3. Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ 62 33 12 30)
……………………………………………………… 70.000,- Kč
na projekt:
Program na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší v Moravskoslezském kraji
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
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211/5RM/2011 - 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: leden 2011
________________________________________________________________________________
212/5RM/2011 - Stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix - střediska volného
času______________________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat 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, od 1.1.2011 dle přílohy č. 2, 3 a 4
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr 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
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
213/5RM/2011 - Zrušení nominace zástupců města do konkurzních a hodnotitelských komisí
škol a školských zařízení MSK, nominace nových zástupců________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova č. 3274/48/09 ze dne 25. 3. 2009
schvaluje
nominace zástupců města Havířova:
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1. jako odborníků s hlasem poradním do konkurzních komisí na funkce ředitelů
školských právnických osob nebo ředitelů příspěvkových organizací
2. do hodnotitelských komisí pro periodická hodnocení výkonu funkce ředitelů
školských právnických osob nebo ředitelů příspěvkových organizací
vykonávající činnosti škol nebo školských zařízení zřizovaných
Moravskoslezským krajem na území města Havířova, dle budoucích požadavků
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v tomto pořadí:
1. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj
2. Mgr. Zdislav Krokosz, zástupce statutárního města Havířova
3. vedoucí odboru školství a kultury MMH
ukládá
oznámit nominace Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Z: vedoucí OŠK
T: průběžně
________________________________________________________________________________
214/5RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011
sportovním subjektům_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2011, a to takto:
- Městský Fotbalový Klub Havířov, IČ 27 00 82 40, ve výši 900 000,- Kč,
na činnost v roce 2011
- Tělovýchovná jednota Start Havířov, IČ 62 33 13 45, ve výši 250 000,- Kč,
na činnost oddílu basketbalu v roce 2011
2. uzavření dohod o poskytnutí dotace s příjemci
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí záloh na
dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé zálohy na dotace nad 400 000,- Kč
________________________________________________________________________________
215/5RM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vzít na vědomí
sloučení SFK Havířov, IČ 26 67 11 15, s Tělovýchovnou jednotou Slovan
Havířov, IČ 45 23 90 70
schválit
změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010 SFK Havířov
ve výši 85 000,-Kč v rozsahu 17,00 % z celkových skutečných výdajů, a to takto:
- od 1.1. 2010 do 30.6. 2010 vyúčtuje vyčerpanou část dotace původní příjemce
dotace, tj. SFK Havířov
- od 1.7. 2010 do 31.12. 2010 vyúčtuje zbylou část dotace nástupnický florbalový
oddíl Tělovýchovné jednoty Slovan Havířov
________________________________________________________________________________
216/5RM/2011 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 podání žádosti
a přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných MSK
na rok 2011
Z: ředitel DsH
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
217/5RM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního města
Havířov, IČ: 00297488,
- 1 ks vozidlové radiostanice GM 300 V Motorola, inventárního čísla 16070,
výrobního čísla 159TXU2754, rok výroby 1998,
pořizovací ceny 29.634,19,- Kč,
do majetku města Český Těšín ( pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Český Těšín – Horní Žukov ).
pověřit
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města podpisem darovací
smlouvy o darování věci movité
Z: vedoucí ORG
T: 31.1. 2011
________________________________________________________________________________
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218/5RM/2011 - Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Havířova__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města Havířova.
Z: vedoucí ORG
T: 31.1. 2011
________________________________________________________________________________
219/5RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku Městským
kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statuárního města
Havířova__________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku
Městským kulturním střediskem Havířov (IČ 31381390) od Nadace Český
hudební fond, se sídlem: Praha 1, Malá Strana, Besední 3 (IČ 61974706)
ve výši a na účel dle důvodové zprávy
Z: ředitelka MKS Havířov
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
220/5RM/2011 - Vyřazení dlouhodobého majetku města ve správě Městského kulturního
střediska Havířov__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města ve správě příspěvkové
organizace:
Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 317 985, sídlo: Hlavní 31a,
Havířov-Město
- inv. č. M 104 - Promítací stroj MEO 5XB
rok výr. 1991, cena pořízení 70 150 Kč
- inv. č. M 105 - Promítací stroj MEO 5XB
rok výr. 1991, cena pořízení 70 150 Kč
- inv. č. M 114 - Zesilovač AKT 357 S
rok výr. 1990, cena pořízení 62 654 Kč
- inv. č. M 23 - Zesilovač AKT 357
rok výr. 1988, cena pořízení 54 035 Kč
- inv. č. M 69 - Zesilovač AKT 357 S
rok výr. 1987, cena pořízení 54 035 Kč
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- inv. č. M 142 - Dělící stěny, kancelář, bar
rok výr. 1999, cena pořízení 69 614 Kč
- inv. č. M 158 - Markýza
rok výr. 2008, cena pořízení 110 550 Kč
Z: ředitelka MKS Havířov
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
221/5RM/2011 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2011________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o cenách tepla pro rok 2011 od Havířovské teplárenské
společnosti, a.s.
________________________________________________________________________________
222/5RM/2011 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
s účinností od 1.1. 2011
1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.342,- Kč/měsíc
a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 627,- Kč/měsíc
tj. celkem 4.969,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo
předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.107,- Kč/měsíc a příplatek
podle počtu obyvatel ve výši 627,- Kč/měsíc tj. celkem 3.734,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města
podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.503,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova
ve výši 1.064,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel,
ve výši 627,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.691,- Kč/měsíc
s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou
výše uvedenou funkci
2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů
zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou
členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce
ve výši 3.734,- Kč, která bude vyplácena měsíčně.
3) Odměna za výkon funkce podle odst.1) a 2) tohoto usnesení náleží ode dne
jmenování nebo zvolení do funkce.
________________________________________________________________________________
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223/5RM/2011 - Integrovaný plán rozvoje města - Šumbark II Za Teslou__________________
Rada města Havířova
schvaluje
složení Řídícího výboru „Integrovaného plánu rozvoje města“
pro zónu Šumbark II Za Teslou dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
224/5RM/2011 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“___________________
Rada města Havířova
schvaluje
nové složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města
Havířova dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
225/5RM/2011 - Dodatek č.2 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 ev. č. 02776/2009/RRC, ve znění Dodatku č.1
ze dne 5.11.2010____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 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, ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.11.2010,
mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 2
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
ev. č. 02776/2009/RRC, ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.11.2010,
mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov
________________________________________________________________________________
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226/5RM/2011 - Podání žádosti o dotaci na památku „Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů
v Havířově-Životicích – krucifix s reliefem“ Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011_
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na památku „Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů
v Havířově-Životicích – krucifix s reliefem“ Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti
o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
227/5RM/2011 - Podání žádosti o dotaci na objekt „Zámek Havířov – nová okna“ Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních
památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji
na rok 2011________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na objekt „Zámek Havířov – nová okna“ Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti
o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
228/5RM/2011 - 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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229/5RM/2011 - Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
města – Zóna Šumbark II Za Teslou
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
města pro zónu Šumbark II Za Teslou dle důvodové zprávy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
města pro zónu Šumbark II Za Teslou
________________________________________________________________________________
230/5RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2010 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje___________________
Rada města Havířova
schvaluje
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: leden 2011
________________________________________________________________________________
231/5RM/2011 - Občanské komise Rady města Havířova________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
složení Občanských komisí Rady města Havířova pro jednotlivé části města
Havířova ke dni 1.1.2011:
Občanská komise č.1 – pro část města Bludovice
Předseda:
Macura Emil, Ing.
Členové:
Folwarczny Eryk, Ing.
Chodura Karel, Ing.
Kubiczek Roman
Pieczka Karel
Občanská komise č.2 – pro část města Dolní Datyně
Předseda:
Szop Miroslav, Ing.
Členové:
Czerepaka Marek
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Glac Miroslav
Koštiál Karel
Koďousek Jiří
Mojová Naděžda
Olšáková Miroslava
Peca Jiří
Rozbroj Miroslav, Ing.
Sembol Gűnter
Občanská komise č.3 – pro část města Dolní Suchá
Předseda:
Špiřík Jiří, Ing.
Členové:
Filipcová Hedvika
Kubienová Ludmila
Rajdus Milan
Rajdusová Hana
Vaněk Roman
Občanská komise č.4 – pro část města Prostřední Suchá
Předseda:
Werner Jaromír
Členové:
Jasiok František, Ing.
Moldřík Karel
Novák Vlastimil
Sekanina Oldřich
Štula Horymír
Poláček Jindřich
Procházka Petr
Občanská komise č.5 – pro část města Šumbark
Předseda:
Mynář Miroslav, Ing.
Členové:
Adam Ludovít
Blahuta Ladislav
Fukala Jiří
Golík Jiří
Kotula Stanislav
Kubinová Šárka
Mička Rostislav
Prokop Antonín, Bc.
Špok Petr, Ing.
Turková Šárka
Občanská komise č.6 – pro část města Životice
Předseda:
Merta Pavel, Ing.
Členové:
Galeziok Jindřich
Chodura Adolf, Ing.
Iwaszek Teofil, Ing
Kielar Karel, Ing.
Mucha Miloslav, Ing.
Nohel Jiří
Pieter Otto, Ing
Rozbroj Bronislav
Slowik Jan
Wloch Stanislav
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odvolává
na základě doporučení občanské komise pana Romana Vaňka z funkce
člena Občanské komise č.3 pro část města Havířov-Dolní Suchá
jmenuje
paní Soňu Dosedělovou do funkce členky Občanské komise č.3
pro část města Havířov-Dolní Suchá Rady města Havířova
s účinností od 13.1.2011
________________________________________________________________________________
232/5RM/2011 - ZPŘ/25/VVSR/10 – „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu
města Havířova“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/25/VVSR/10 – „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů
na Magistrátu města Havířova“ společnosti AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770,
která předložila nabídku s nabídkovou cenou ve výši 1.691.000,-Kč bez DPH
(2.029.200,-Kč včetně DPH)
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nabídky, smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a dalších
dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nabídky

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 19.1.2011
Z: vedoucí VVSR
T: 2/2011

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 3/2011
________________________________________________________________________________
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233/5RM/2011 - ZPŘ/28/VVSR/10 – „Nákup digitální techniky“– rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky_______________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje

1. část 1, 2, 3, 5, 6 a 7 veřejné zakázky č. ZPŘ/28/VVSR/10 – „Nákup
digitální techniky“
společnosti ABM MORAVA, s.r.o., IČ: 25067753, která předložila
nejvhodnější nabídku s těmito nabídkovými cenami pro jednotlivé části
veřejné zakázky:
část 1.: 51.400,-Kč bez DPH (61.680,00 Kč vč. DPH)
/ 1 kus interaktivní tabule 16:10
část 2.: 8.602,-Kč bez DPH (10.322,40 Kč vč. DPH)
/ 1 kus digitální kamery se stativem
část 3.: 4.881,-Kč bez DPH ( 5.857,20 Kč vč. DPH)
/ 1 kus digitálního fotoaparátu
část 5.: 9.071,-Kč bez DPH (10.885,20 Kč vč. DPH)
/ 1 kus dataprojektoru
část 6.: 1.638,-Kč bez DPH ( 1.965,60 Kč vč. DPH)
/ 1 kus projekčního plátna
část 7.: 45.732,-Kč bez DPH (54.878,40 Kč vč. DPH)
/ 1 kus interaktivní tabule 4:3

2. část 4 veřejné zakázky č. ZPŘ/28/VVSR/10 – „Nákup digitální techniky“
společnosti ASTRA kancelářské potřeby s.r.o., IČ: 27791661, která
předložila nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou pro tuto část veřejné
zakázky ve výši 2.280,-Kč bez DPH (2.736,-Kč vč. DPH)
/ 1 kus magnetické tabule keramické
rozhodla
1. o pořadí ostatních uchazečů pro část 1, 2, 3, 5, 6 a 7 veřejné zakázky takto:
2. místo: ASTRA kancelářské potřeby s.r.o., IČ: 27791661

2. o pořadí ostatních uchazečů pro část 4 veřejné zakázky takto:
2. místo: ABM MORAVA, s.r.o., IČ: 25067753
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, kupní smlouvy s vybraným uchazečem
a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
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Z: vedoucí OPS
T: 19.1.2011

2. předložit kupní smlouvu k podpisu

Z: vedoucí VVSR
T: 2/2011

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění
v Informačním systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 3/2011
________________________________________________________________________________
234/5RM/2011 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
navrhnout
odvolání Ing. Jaroslava Gongola, CSc. z funkce člena dozorčí rady ČSAD
Havířov, a.s.
zvolení RNDr. Vladimíra Macha do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov,a.s.
odvolání Františka Chobota z funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava, a.s.
zvolení pí Alice Hegyi do funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava, a.s.
odvolání Jiřiny Brablcové z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Jiřího Martínka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Alice Hegyi z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Miroslava Polaka do funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Mgr. Radka Kupczaka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání RSDr. Karla Křibského z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Leoše Lukaštíka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání Miroslava Polaka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Bc. Michaely Horňákové do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání Miroslava Kronenberga z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení pí Danuše Holeksové do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání PaedDr. Svatopluka Nováka z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Ing. Břetislava Petra do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Ing. Tamary Šeligové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení pí Jarmily Světlíkové do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Ing. Břetislava Petra z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
zvolení Martina Taussiga do funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
odvolání Mgr. Rudolfy Treichelové z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
zvolení Ing. Karla Chodury do funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
odvolání Jarmily Světlíkové z funkce jednatele MRA,s.r.o.
jmenování Petra Robosze do funkce jednatele MRA,s.r.o.
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odvolání Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
odvolání Ing. Karla Chodury z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
zvolení Mgr. Petra Chomy do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
odvolání Bc. Marka Plawného z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov,s.r.o.
zvolení pí Evy Radové do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
odvolání Ing. Zdeňka Osmanczyka z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady,a.s.
zvolení Ing. Petra Smrčka do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady,a.s.
uložit
zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem
ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá,a.s., SmVaK Ostrava, a.s.
a KIC Odpady,a.s.
schvaluje
termíny jednání jediného akcionáře o změnách v zástupcích města v orgánech
obchodních společností v zasedací místnosti Rady města Havířova takto:
1. ZÁMEK Havířov,s.r.o dne 2.2.2011 v 10.00 hodin
2. Městská realitní agentura,s.r.o. dne 2.2.2011 v 11.00 hodin
3. Havířovská teplárenská společnost,a.s. dne 23.2.2011 v 10.00 hodin
4. Technické služby Havířov a.s. dne 23.2.2011 v 11.00 hodin
________________________________________________________________________________
235/5RM/2011 - Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od 24.1.2011
ukládá
1. zveřejnit Jednací řád ZMH na www stránkách města
T: 31.1.2011
Z: vedoucí KP
2. zveřejnit v Radničních listech informaci pro občany o nové povinnosti občanů
předkládat obsah vystoupení na zasedání ZMH v písemné podobě a o změně
zařazení vystoupení občanů na konec zasedání ZMH
T: 31.1.2011
Z: vedoucí TO
________________________________________________________________________________
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236/5RM/2011 - Návrh programu 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 24. ledna 2011 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST
dopracovaný o připomínky členů rady města a závěry přijaté na 5.schůzi
Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
237/5RM/2011 - JŘBU/29/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní haly Slávia“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení JŘBU/29/OIV/10
– „Modernizace městské sportovní haly Slávia“
1. sdružení společností STAVO-ČESTAV, s.r.o., IČ: 64085236,
a A.T.Y.P. group, s.r.o., IČ: 25832361
- z důvodu nesplnění kvalifikace
2. společnost D 5, akciová společnost, Třinec, IČ: 47674539
- z důvodu nesplnění kvalifikace
přiděluje
veřejnou zakázku JŘBU/29/OIV/10 –
„Modernizace městské sportovní haly Slávia“
sdružení společností MORYS s.r.o., IČ: 42864771,
a Zlínstav a.s., IČ: 28315669, které předložilo nabídku s výší nabídkové
ceny 34.199.780,-Kč bez DPH, s výší přislíbené bankovní záruky
za realizaci 6,0 mil. Kč a s výší přislíbené bankovní záruky
za záruční lhůtu 3,0 mil. Kč
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Beskydská stavební, a.s., IČ: 28618891
3. místo: Metrostav a.s., IČ: 00014915
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem a podpisem dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení
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ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Veřejné zakázky s.r.o.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 19.1.2011
________________________________________________________________________________
238/5RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. termín a místo konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.
dne 28.1.2011 v 9:00 hodin v sídle společnosti na ul. Solecká 1, Horní Suchá
2. hlavní bod programu – odvolání a změna člena představenstva
uložit
zástupcům města hlasovat shodně s návrhem akcionáře – obce Těrlicko
________________________________________________________________________________
239/5RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011 oddělení
vnějších vztahů a strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle důvodové
zprávy
Z: vedoucí VVSR
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
240/5RM/2011 - Záměr změny stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s. a Technických
služeb Havířov a.s._________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. záměr změny Stanov HTS,a.s. dle bodu 1 důvodové zprávy
2. záměr změny Stanov TSH a.s. dle bodu 2 důvodové zprávy
žádá
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1. o vypracování písemných podkladů pro rozhodnutí jediného akcionáře
ve funkci valné hromady o stanovách společností HTS,a.s. a TSH a.s.
dne 23.2.2011
T: do 10.2.2011
Z: představenstva
HTS,a.s. a TSH a.s.
2. o zajištění účasti notáře na jednání jediného akcionáře dne 23.2.2011
T: do 23.2.2011
Z: představenstva
HTS,a.s. a TSH a.s.

ukládá

zaslat výpis tohoto usnesení předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady
a řediteli HTS,a.s. a TSH a.s.
T: 18.1.2011
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
241/5RM/2011 - OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – rozhodnutí o námitkách___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele - sdružení HOLEC, ZUSKA & Partneři a Ernst
& Young, s.r.o., IČ: 26705338, proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
v zadávacím řízení č. OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské služby na realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov“
nevyhovuje
námitkám stěžovatele
- sdružení HOLEC, ZUSKA & Partneři a Ernst & Young, s.r.o., IČ: 26705338,
protože v zadávacím řízení na veřejnou zakázku č. OŘ/24/OIV/10 – „Poradenské
služby na realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“ nedošlo k porušení zásady
transparentnosti podle § 6 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), když při hodnocení obou nabídek byl
dodržen předepsaný postup, a rovněž nedošlo k porušení § 80 zákona, jelikož
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahovala všechny náležitosti
požadované zákonem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 18.1.2011
________________________________________________________________________________
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242/5RM/2011 - Změny v Komisích SMO ČR_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
předsednictvu Svazu města a obcí České republiky jako zástupce statutárního
města Havířova jmenovat:
1. do pracovní skupiny k realizaci projektu MPSV „Podpora procesu v sociálních
službách“ Bc. Daniela Pawlase (náměstek primátora pro sociální rozvoj)
2. do komise dopravní Ing. Jana Sikoru (Magistrát města Havířova)
Z: tajemník MMH
T: 17.1.2011
________________________________________________________________________________
243/5RM/2011 - Žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město ve věci oprav a
modernizace nemovitosti a zařízení užívaných jednotkou
ukládá
zaslat odpověď ve smyslu stanoviska oddělení vnějších vztahů a strategického
rozvoje MMH ze dne 10.1.2011
Z: tajemník MMH
T: 2.2.2011
________________________________________________________________________________
244/5RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 6. schůze Rady města Havířova
konané dne 2.2.2011

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/11 827/Kl/2011

V Havířově dne 2.2.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 6. schůzi Rady města Havířova, konané dne 2.2.2011
245/6RM/2011 - Schválení ověřovatele zápisu
246/6RM/2011 - Schválení ověření zápisu
247/6RM/2011 - Schválení programu 6. schůze RMH, konané dne 2.2.2011
248/6RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
249/6RM/2011 - Odpisové plány na rok 2011 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem
250/6RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas
s převodem částky 2 800 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
251/6RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – prezentace zpracované Studie stavby
252/6RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady o změnách ve složení dozorčí rady
253/6RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady o změnách ve složení orgánů společnosti
254/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+3
na ulici Horymírova 1170/1 v Havířově-Městě
255/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+1
na ulici Mánesova 527/16 v Havířově-Městě
256/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě
257/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.13 o vel. 1+1
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě
258/6RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
259/6RM/2011 - Sanace a regenerace bytového domu ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1101/OIV/10
260/6RM/2011 - Realizace evropského projektu BECA v domech města Havířova
261/6RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Jan Habr
262/6RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Jana Kneisová
263/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Pavlína Majárová
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264/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Parchanská
265/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Mohrová
266/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Nataša Torbíková
267/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Lucie Gloserová a Aleš Gloser
268/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Horáková
269/6RM/2011 - Doplnění usnesení Rady města Havířova – Libuše Pokorná
270/6RM/2011 - Přidělení bytů ve veřejném zájmu v r. 2011 – stanovení celkového počtu bytů
271/6RM/2011 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.
272/6RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark
273/6RM/2011 - Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
274/6RM/2011 - Zřízení věcných břemen v rámci stavby: „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků “ – doplnění
275/6RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 176/1, k.ú. Dolní Datyně
276/6RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
277/6RM/2011 - Zřízení kaucí u nájmu nebytových prostor
Zvýšení nájemného u nebytových prostor – sklady pro vlastní potřebu
278/6RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor
279/6RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. A. Jiráska 2,
Havířov-Podlesí
280/6RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor – garáže
281/6RM/2011 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
282/6RM/2011 - Nebytové prostory ve zdravotním středisku na ul. Budovatelů 991/20b,
Havířov-Prostřední Suchá – výsledek veřejné soutěže, obecný záměr
pronájmu nebytových prostor
283/6RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor
284/6RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v Radnici
285/6RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 47,
Havířov-Životice
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286/6RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
287/6RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – převod nájmu z důvodu prodeje části
podniku
288/6RM/2011 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce
289/6RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy
290/6RM/2011 - Seznam pronajatých nebytových prostor v majetku města
291/6RM/2011 - Stavby č. 4034 a 7076 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ - zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby
292/6RM/2011 - PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4 – zahájení řízení
na podlimitní veřejnou zakázku
293/6RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.II
294/6RM/2011 - Informativní zpráva o provozování dopravy formou taxislužby na území
statutárního města Havířova
295/6RM/2011 - Podání žádosti o dotaci na „Protipovodňový monitorovací varovný systém
města Havířova“ z Operačního programu životní prostředí
296/6RM/2011 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovou
organizací Sociální služby města Havířova
(v rámci IPRM IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou„)
297/6RM/2011 - Změna v rozpočtu Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov
„Přitažlivé město Havířov“
298/6RM/2011 - Změna statutárního zástupce města Havířova v rámci realizace
Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov
„Přitažlivé město Havířov“
299/6RM/2011 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží
300/6RM/2011 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2011,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
301/6RM/2011 - Dodatek č. 8 a Dodatek č . 9 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2011
302/6RM/2011 - Souhlas zřizovatele k zakoupení provozní myčky pro kuchyňský provoz
na Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, z prostředků
investičního fondu
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303/6RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
Moravskoslezským krajem, Regionálním výborem SKIP 10 Olomouckého
a Moravskoslezské kraje, MŠMT a z rozpočtu statutárního města Karviná
304/6RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
305/6RM/2011 - Stanovení platu řediteli Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviná
306/6RM/2011 - Harmonogram celoměstských akcí v roce 2011
307/6RM/2011 - Sportovec města Havířova roku 2010
308/6RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci Odborovému svazu
pracovníků kulturních zařízení Praha Městským kulturním střediskem
Havířov, příspěvkovou organizací statuárního města Havířova
309/6RM/2011 - Žádost o změnu nájemce Smlouvy o nájmu nebytových prostor
v KD L. Janáčka z fyzické osoby - slečny Terezy Olšarové
na Taneční školu Horizonty Havířov – občanské sdružení
310/6RM/2011 - Rozvojová komise RMH – dodatek č. 1 ke statutu komise
311/6RM/2011 - UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
312/6RM/2011 - Přistoupení města Český Těšín k „Systému včasné intervence“ Havířova,
Orlové a Karviné
313/6RM/2011 - Počet zaměstnanců MMH
314/6RM/2011 - Městská realitní agentura,s.r.o. – volba předsedy dozorčí rady společnosti
315/6RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 2.2.2011
245/6RM/2011 - Schválení ověřovatele zápisu _________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 2.2. 2011
Ing. Jiřího ŠEBESTU
________________________________________________________________________________
246/6RM/2011 - Schválení ověření zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 5.schůze Rady města Havířova, konané dne 12.1.2011
________________________________________________________________________________
247/6RM/2011 - Schválení programu 6. schůze RMH, konané dne 2.2.2011_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 6.schůze Rady města Havířova, konané dne 2.2.2011
upravený dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
248/6RM/2011 - 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“

vypouští
ze sledování tato usnesení:
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4022/60/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova –
městská část Dolní Datyně“ – nájmy a věcná břemena
4132/61/09 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2010
4154/61/09 Technické služby Havířov a.s. – předložení návrhu na změnu
stanov společnosti
5152/77/10 Realizace výstavby a provozu Centra volnočasových aktivit
v objektu na ul. Horymírova 1511/9, Havířov-Město
5528/83/10 Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město
5705/85/10 Poskytnutí peněžitých darů – doprovodná soutěž Havířova
v květech
5707/85/10 Přijetí peněžního daru
39/2RM/2010 Pronájem části pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. Havířov-město
40/2RM/2010 Pronájem částí pozemků a místních komunikacích za účelem
zřízení vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
64/2RM/2010 Rapid, akciová společnost - návrh na mimosoudní vyrovnání
vzájemných pohledávek
90/4RM/2010 Zřízení věcného břemene pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“
93/4RM/2010 Výsledek veřejné soutěže
151/5RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2010 odboru komunálních služeb
165/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Hornická 680/65 v HavířověProstřední Suché
166/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.11
o vel. 1+2 na ulici Uzavřená 1009/4 v Havířově-Město
167/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
168/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2
o vel. 1+1 na ulici Česká 1202/7 v Havířově – Město
169/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+2 na ulici Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbark
170/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+2 na ulici Komunardů 984/6 v Havířově – Město
171/5RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.10
o vel. 1+5 na ulici E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbark
181/5RM/2011 Pronájem pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark
182/5RM/2011 Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem
zřízení vyhrazený h parkovacích míst pro vozidla Taxi
183/5RM/2011 Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 922/1,
k.ú. Havířov-město
185/5RM/2011 Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2471,
k.ú. Prostřední Suchá
186/5RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.2592/1, k.ú.Bludovice
203/5RM/2011 Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru
209/5RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace
poskytnuté společností GARRIS
210/5RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelové dotace
poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR
211/5RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2010 odboru školství a kultury
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212/5RM/2011 Stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol,
zástupkyni statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce
Asterix-střediska volného času
213/5RM/2011 Zrušení nominace zástupců města do konkurzních
a hodnotitelských komisí škol a školských zařízení MSK,
nominace nových zástupců
242/5RM/2011 Změny v Komisích SMO ČR
243/5RM/2011 Žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město
________________________________________________________________________________
249/6RM/2011 - Odpisové plány na rok 2011 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpisové plány na rok 2011 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková
výše odpisů činí 34 934 640,73 Kč
________________________________________________________________________________
250/6RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas
s převodem částky 2 800 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova převod
částky 2 800 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
________________________________________________________________________________
251/6RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – prezentace zpracované Studie stavby____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předloženou Studii stavby zpracovanou společností PPS Kania s.r.o.
v 5 variantách
ukládá
1. zveřejnit anketu na řešení rekonstrukce nám. T.G. Masaryka pro občany
na www.havířov-city.cz
Z: vedoucí OIV
T: 20.3.2011
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2. projednat varianty řešení rekonstrukce nám. T.G. Masaryka s politickými kluby
Zastupitelstva města Havířova
Z: primátor města
T: 3/2011
________________________________________________________________________________
252/6RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady o změnách ve složení dozorčí rady____________________________
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 s ručením omezeným s firmou ZÁMEK Havířov,s.r.o.,
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 2/243, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,
vložka 17305, (dále jen „společnost“)
schvaluje
Program jednání:
1. Zahájení, volba 2.ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Změna ve složení dozorčí rady společnosti
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny za výkon funkce člena dozorčí
rady společnosti
volí
druhým ověřovatelem zápisu Ing. Věroslava Ryšku
odvolává
ke dni 2.2.2011 z funkce člena dozorčí rady společnosti
Bc. Marka Plawného, RČ
bytem Uzavřená 1016/9, Havířov-Město, 736 01
volí
ke dni 2.2.2011 do funkce člena dozorčí rady společnosti
Evu Radovou, RČ
bytem Odboje 721/5, Havířov-Šumbark,736 01
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady
společnosti od 2.2.2011 dle Přílohy č. 2
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ukládá
1. odeslat rozhodnutí jediného společníka jednatelům, předsedovi dozorčí rady
a ředitelce společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 10.2.2011
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy
(příp. předsedy) dozorčí rady společnosti
Z: předseda DR
T: 28.2.2011
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C , vložka 17305
Z: ředitelka společnosti
T: 30.3.2011
________________________________________________________________________________
253/6RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady o změnách ve složení orgánů společnosti___________________
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 s ručením omezeným s firmou Městská realitní
agentura,s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01,
IČ: 64 08 47 44, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)
schvaluje
Program jednání:
1. Zahájení, volba 2.ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Změna ve složení dozorčí rady společnosti
4. Jmenování jednatele společnosti
5. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn za výkon funkce člena dozorčí rady
a jednatele společnosti
volí
druhým ověřovatelem zápisu Ing. Pavla Mertu
odvolává
1. ke dni 2.2.2011 z funkce člena dozorčí rady společnosti
a) Jaroslava Jeziorského, RČ
bytem U Stružníku 513/23, Havířov-Bludovice, PSČ 736 01
b) Ing. Karla Choduru, RČ
bytem U Stružníku 524/1, Havířov-Bludovice, PSČ 736 01
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2. ke dni 2.2.2011 z funkce jednatele společnosti
Jarmilu Světlíkovou, RČ
bytem Studentská 9, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01
volí
ke dni 2.2.2011 do funkce člena dozorčí rady společnosti
a) JUDr. Bronislava Bujoka, RČ
bytem Balzacova 1195/3, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01
b) Mgr. Petra Chomu, RČ
bytem Na Nábřeží 19, Havířov-Město, PSČ 736 01
jmenuje
ke dni 2.2.2011 do funkce jednatele společnosti
Petra Robosze, RČ
bytem Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady
společnosti od 2.2.2011 dle Přílohy č. 2
2. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy dozorčí rady
společnosti od 2.2.2011 dle Přílohy č. 2a
3. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce jednatele společnosti
od 2.2.2011 dle Přílohy č. 3
ukládá
1. odeslat rozhodnutí jediného společníka jednatelům, předsedovi dozorčí rady
a řediteli společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 10.2.2011
2. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady a změně jednatele v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631
Z: ředitel společnosti
T: 28.2.2011
________________________________________________________________________________
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254/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+3
na ulici Horymírova 1170/1 v Havířově-Město__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel. 1+3
na ulici Horymírova 1170/1 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: 7.2.2011
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
________________________________________________________________________________
255/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+1
na ulici Mánesová 527/16 v Havířově-Město____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+1
na ulici Mánesova 527/16 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: 7.2.2011
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
________________________________________________________________________________
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256/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.7o 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: 14.2.2011
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
________________________________________________________________________________
257/6RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.13 o vel. 1+1
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.13 o vel. 1+1
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: 7.2.2011
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
________________________________________________________________________________
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258/6RM/2011 - 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 15.12.2010 do 1.2.2011
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 15.12.2010
do 1.2.2011 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
259/6RM/2011 - Sanace a regenerace bytového domu ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1101/OIV/10___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických
podmínek do 31.5.2011
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1101/OIV/10 ze dne 7.10.2010
na provedení stavby „Sanace a regenerace bytového domu ul. Tolstého 1,3,5
v Havířově-Městě“ na prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomika a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čís. 1101/OIV/10 ze dne 7.10.2010
________________________________________________________________________________
260/6RM/2011 - Realizace evropského projektu BECA v domech města Havířova___________
Rada města Havířova
schvaluje
řešení evropského projektu BECA v pilotních domech města Havířova
na ulici Dlouhá 67, 69, 71 a Dlouhá 20, 22, 24.
________________________________________________________________________________
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261/6RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Jan Habr______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného jednopokojového nebo dvoupokojového obecního bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Janu Habrovi, t.b. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark pod podmínkou že:
- byt č. 4 o vel. 1+2 v bezbariérovém domě, jehož je jmenovaný k dnešnímu dni
nájemcem, řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města
Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému obecnímu bytu bude s p. Habrem uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
262/6RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Jana Kneisová_________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Janě Kneisové, t.b. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
263/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Pavlína Majárová__________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
paní Pavlíně Majárové, t.b. Opletalova 609/1, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
264/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Parchanská___________________
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 Evě Parchanské, t.b. Uzavřená 1014/13, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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265/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Mohrová_________________
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 Veronice Mohrové, t.b. Krátká 835/1, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
266/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Nataša Torbíková__________________
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 Nataši Torbíkové, t.b. ČSA 212/19, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
267/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Lucie Gloserová a Aleš Gloser__
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
manž. Lucii Gloserové a Aleši Gloserovi, t.b. V Parku 152/15, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
268/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Horáková___________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě s výtahem
v kterékoliv lokalitě města
paní Ivaně Horákové , t.b. Dlouhá tř. 1029/67, Havířov-Město
pod podmínkou, že nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanou
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
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269/6RM/2011 - Doplnění usnesení Rady města Havířova – Libuše Pokorná________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost p. Libuše Pokorné, č.j. KP/OSM/116296/Vv/10 ze dne 12.11.2010,
o prominutí platby nájemného předem u mimořádně přiděleného obecního
dvoupokojového bytu
neschvaluje
doplnění usnesení č. 5501/83/10 ze dne 29.9.2010 o větu:
„………..pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně“
________________________________________________________________________________
270/6RM/2011 - Přidělení bytů ve veřejném zájmu v r. 2011 – stanovení celkového počtu bytů
Rada města Havířova
schvaluje
21 bytových jednotek, které budou vyčleněny pro přidělení ve veřejném zájmu
v roce 2011 dle Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům:
I. Magistrát města Havířova a příspěvkové organizace města
6 b.j.
II. Školství (zaměstnanci škol a školských zařízení, ASTERIX - střediska
volného času, zaměstnanci středních škol)
5 b.j.
III. Zdravotnictví
2 b.j.
IV. Policie ČR
3 b.j.
V. Státní instituce ( soud, hasiči, finanční úřad, úřad práce …)
1 b.j.
VI. Obchodní společnosti města (MRA, s.r.o., HTS,a.s., TSH a.s.,
ZÁMEK Havířov, s.r.o.)
4 b.j.
_____________________________________________________________________________
CELKEM
21 b.j.
________________________________________________________________________________
271/6RM/2011 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodloužení termínu do 29.2.2012, 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
________________________________________________________________________________
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272/6RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark o výměře 13 m2
Martinu Svobodovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 10, IČ: 67711936
k již postavenému prodejnímu stánku PNS za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.3.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle platné metodické pomůcky:
13 m2 stánek x 800,- Kč = 10 400,- Kč/rok + DPH
s tím, že nájemné bude hrazeno ve dvou splátkách , a to pololetně
________________________________________________________________________________
273/6RM/2011 - Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem zřízení
vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájmem části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město, o výměře 12 m2,
s podélným stáním (původně označeno č.4),
ul. Železničářů v Havířově-Městě,
a části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město, o výměře 12 m2 s podélným
stáním (původně označeno pod č.7),
ul. Československé armády v Havířově-Městě,
pro pana Viktora Němce, majitele taxi, bytem 1.máje 831/9, Havířov-Město,
za podmínek:
- dobu určitou (1 rok) s účinností od 1.3. 2011
- za částku 30.000,-Kč/1stání/rok vč. DPH, celkem za částku 60.000,-Kč s tím,
že platba bude provedena jednorázově při podpisu nájemní smlouvy
- nájemce splní všechny podmínky stanovené odborem komunálních služeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 28.2. 2011
________________________________________________________________________________
274/6RM/2011 - Zřízení věcných břemen v rámci stavby: „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků “ – doplnění___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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v rámci realizace stavby: „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
1.
změnu části usnesení RMH č. 5614/84/10, v bodě 1, kterým bylo schváleno
zřízení věcného břemene 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: 277 69 143,
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
takto:
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2691/28 a parc. č. 2691/43
k.ú. Dolní Suchá, v rozsahu 4 m2, ve vlastnictví povinného: RPG RE Land , s.r.o.,
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 vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2 + DPH,
minimálně však 5000,-Kč +DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí město
2.
doplnění části usnesení RMH č. 5098/89/06, bod C/5a), ze dne 15. 3. 2006,
kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2742/1,
v celkovém rozsahu cca 45 m2, k.ú. Dolní Suchá,
ve vlastnictví povinného: ČR- Povodí Odry, s.p., se sídlem Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021
a) pro oprávněného, statutární město Havířov, vlastníka veřejného osvětlení
umístěného na pozemku v rozsahu cca 9 m2, dle zaměření dokončené stavby
hodnota věc. břemene: dle znaleckého posudku po zaměření dokončené stavby
takto:
a) pro oprávněného, statutární město Havířov, vlastníka veřejného osvětlení
umístěného na pozemku v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
v rozsahu 23,24 m2 a mostní konstrukce mostu 3M, přes Sušanku,
na ul. U Skleníků, v rozsahu 130 m2,
hodnota břemene: sjednaná v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(683/OSRM/06 ze dne 19.9.2006), ve výši 60,-Kč/m2 +DPH,
tj za 153,24 m2 celkem 9.194, 40 Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2011
________________________________________________________________________________
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275/6RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 176/1, k.ú. Dolní Datyně_______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 176/1,
k.ú. Dolní Datyně, za účelem umístění vodovodní a plynovodní přípojky
k rodinnému domu,
ve prospěch Ing. Petra Skuliny a Mgr. Markéty Skulinové, oba bytem
Havířov-Dolní Datyně, Na Pěšině 186/2b,
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč, pro každou přípojku zvlášť,
tj. 1.000,-Kč + DPH, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,-Kč celkem
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: 30.4.2011
________________________________________________________________________________
276/6RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Havířov-město
za účelem uložení zemního kabelového vedení VN a NN v rámci stavby :
„Havířov – rekonstrukce kabelů VN, NN – IV. etapa, část B “,
za jednorázovou úhradu při výměře 818, 44 m2 , ve výši 102.305,- Kč + DPH,
tj. 102.305 ,- Kč + 20.461,- Kč = 122.766,- Kč celkem
dle GP č. 1736 – 122/2010 - B, parc.č. 1536/1, 2082/3, 2090, 2112, 2117/1, 2121,
2130/1, 2134, 2148, 2153, 2157, 2161, 2746/2, 2752/1, 2752/2, 2752/6, 2752/13
2.
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2121/3, 2593/3, k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3387 – 803/2010 za účelem uložení elektopřípojky NN 0,4 kV
v rámci stavby: „ Havířov, 2121/4, MEROPS, NNk “,
za jednorázovou úhradu při výměře 6,9 m2 , ve výši 5.000,- Kč + DPH,
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem
3.
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1237/1, 2128, 2130/1,
k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1764 – 740/2010
za účelem uložení elektopřípojky NN ke stavbě občanského vybavení,
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za jednorázovou úhradu při výměře 17,7 m2 , ve výši 5.000,- Kč + DPH,
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem
4.
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1, 711/1, k.ú. Dolní Datyně,
dle GP č. 454 – 843/2010 za účelem uložení elektopřípojky NN k rodinnému
domu, za jednorázovou úhradu při výměře 41,52 m2 , ve výši 5.190,- Kč + DPH,
tj. 5.190,- Kč + 1.038,- Kč = 6.228,- Kč celkem
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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: 30.4.2011
________________________________________________________________________________
277/6RM/2011 - Zřízení kaucí u nájmu nebytových prostor
Zvýšení nájemného u nebytových prostor – sklady pro vlastní potřebu______
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci stanovení kaucí u nájmů nebytových prostor a stanovení výše
nájemného u nebytových prostor, které slouží nájemníkům obytných domů jako
sklady pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
278/6RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 3,90 m2 v suterénu obytného
domu ul. J.Hory 2, Havířov-Město,
p. Veronice Seidlové, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Konzumní 22, Havířov – Šumbark,
p. Heleně Streitové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
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279/6RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. A. Jiráska 2,
Havířov-Podlesí____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 211,48 m2 v 1. poschodí
objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí,
Základní umělecké škole Bohuslava Martinů, IČ: 62331663, jako taneční sály
________________________________________________________________________________
280/6RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor – garáže__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu na ul. J. Gagarina 26, Havířov-Podlesí,
p. Miroslavu Bábelovi, ke garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
281/6RM/2011 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže____
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 119,67 m2
(prodejna 104,51 m2, soc. zázemí 5,61 m2, podíl na společných prostorách
9,55 m2) v samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí, formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Minimální nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši 1.200,-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 není stanoven.
V nabídce uveďte 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.
6. Nájemce složí zálohu na nájem a služby ve výši 30.000,- Kč, která bude
vrácena po ukončení nájmu.
V nabídce uveďte souhlas s touto podmínkou.
22

USNESENÍ
ze 6.schůze Rady města Havířova
konané dne 2.2.2011

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 7.2. 2011
________________________________________________________________________________
282/6RM/2011 - Nebytové prostory ve zdravotním středisku na ul. Budovatelů 991/20b,
Havířov-Prostřední Suchá – výsledek veřejné soutěže, obecný záměr
pronájmu nebytových prostor________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

že do veřejné soutěže p. č. 3/OSM/2010 – na pronájem nebytových prostor
ve zdravotním středisku na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Prostřední Suchá,
nebyla podána žádná nabídka
schvaluje
vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor
o celkové výměře 54,62 m2 v přízemí samostatné přístavby zdravotního střediska
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Prostřední Suchá,
přednostně ke zdravotnickým účelům
________________________________________________________________________________
283/6RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 38,64 m2 v suterénu obytného domu
ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark,
p. Ivetě Fojtíkové, IČ: 73929671, jako nehtové studio a butik, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 98,20 m2 v přízemí obytného domu
ul. Astronautů 9, Havířov-Město,
nájemci p. Jaroslavu Juřenovi, IČ: 11564512, dohodou k 31.1. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 98,20 m2 v přízemí obytného domu ul.
Astronautů 9, Havířov – Město, spol. JUŘENA, s. r. o.,
zast. jednatelem p. Jaroslavem Juřenou, Havířov, jako prodejnu chovatelských
potřeb, za podmínek:
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- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2011
________________________________________________________________________________
284/6RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v Radnici________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
p. Aleně Valjaškové, IČ: 10032355, k provozování kanceláře finančního
poradenství pro firmu Partners, za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- 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. 2011
________________________________________________________________________________
285/6RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 47,
Havířov-Životice___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor 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,
Ing. Karlu Chodurovi, IČ: 15472574,
ke zřízení prodejny čerpací techniky a vodoinstalačního materiálu
za podmínek:
- nájemné 164,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
286/6RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor___________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 003 o výměře 179,50 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 75,30 m2 v suterénu objektu Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
24
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spol. ALIKARE hair s. r. o., IČ: 28630467, jako sklad drogistického zboží,
za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 100,- 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
________________________________________________________________________________
287/6RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – převod nájmu z důvodu prodeje části
podniku___________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§ 487 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám – místnosti č. 307 o výměře 58,80 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře 26 m2 ve 3. NP Městského podnikatelského
centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
z nájemce spol. naplňto, s. r. o., IČ: 27813452,
na p. Michala Poláka, IČ: 86919172
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 270,- Kč/m2/rok bez DPH za podnikatelské plochy
- nájemné 50,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu neurčitou od 1. 2. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: kancelář firmy na prodej počítačové techniky a spotřebního materiálu
pro tiskárny
________________________________________________________________________________
288/6RM/2011 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy na nebytové prostory – místnosti č. 205 o výměře
15,80 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 13,72 m2 v 1. poschodí
budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
nájemci p. Otmaru Briosimu, IČ: 68910517, o dalšího nájemce
p. Markétu Doležalovou, IČ: 47983906,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
________________________________________________________________________________
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289/6RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 18,70 m2 v přízemí
přístavby objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
nájemkyni p. Miroslavě Schreiberové, IČ: 73051454,
z důvodu dluhu na nájemném
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v přízemí
přístavby objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
290/6RM/2011 - Seznam pronajatých nebytových prostor v majetku města_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o pronajatých nebytových prostorách v majetku města k 31. 12. 2010
________________________________________________________________________________
291/6RM/2011 - Stavby č. 4034 a 7076 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ - 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 Bludovice a Dolní Datyně“
rozdělení předmětu plnění na části: ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano měsíční
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

100.000,-Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 07/2011
předpokládané ukončení: 07/2013
(po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace)

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
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8. ostatní podmínky:

záruční lhůta 12 měsíců od schválení
závěrečné zprávy poskytovatelem dotace

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 obchodního rejstříku
písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
písm. d) - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
- osvědčení o autorizaci v oborech stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, geotechnika a technologické zařízení
staveb;
- osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle zákona
č. 309/2006 Sb., na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
(členové týmu musí tyto předpoklady splnit společně);
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
a) údaj o obratu dosaženém uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky
- služby správce stavby (inženýra stavby, supervizora, technického dozoru),
minimálně ve výši 40 miliónů Kč bez DPH v součtu za poslední
3 účetní období
b) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou uchazečem (správcem stavby) 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, včetně
minimálně 1 osvědčení na správce stavby vodohospodářského charakteru
(výstavba kanalizace) s investičním nákladem alespoň 200 miliónů Kč
bez DPH, přičemž toto dílo bylo prokazatelně dokončeno
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to minimálně:
- vedoucího týmu s vysokoškolským vzděláním technického směru,
s min. 15-letou praxí v investiční výstavbě, účasti na dozorování alespoň
1 dokončeného investičního projektu vodohospodářského charakteru
s investičním nákladem alespoň 200 miliónů Kč bez DPH v posledních
3 letech, se znalostí českého jazyka v komunikační úrovni
- zástupce vedoucího týmu s vysokoškolským vzděláním technického směru
vodohospodářského oboru, s min. 10-letou praxí v investiční výstavbě,
účasti na dozorování alespoň 1 dokončeného investičního projektu z oblasti
životního prostředí (výstavby splaškové kanalizace a čistíren odpadních
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vod) a s investičními náklady alespoň 70 miliónů Kč bez DPH v posledních
3 letech, se znalostí českého jazyka v komunikační úrovni
- 2 členů týmu (technický dozor stavebníka) s vysokoškolským nebo
středoškolským vzděláním, s min. 5-letou praxí v investiční výstavbě,
účasti na dozorování alespoň 1 investičního projektu z oblasti životního
prostředí ( výstavby splaškové kanalizace a čistíren odpadních vod)
a s investičními náklady alespoň 50 miliónů Kč bez DPH v posledních
3 letech, se znalostí českého jazyka v komunikační úrovni,
c) certifikáty ČSN EN ISO 9000 (systém řízení jakosti) a ČSN EN ISO 14000
(řízení z hlediska ochrany životního prostředí)
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Ladislav Nedorost
4. Ing. Jaroslav Hájek zástupce Eurotender s.r.o.
náhradníci: Ing. Dagmar Čtvrtníčková, Ing. Petra Kvapulinská
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Vojtěch Kozák
2. Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
3. Martin Cyž
Ing. Dagmar Čtvrtníčková
4. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
5. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Petra Kvapulinská
6. Ing. Jaroslav Hájek zástupce Eurotender s.r.o.
Ing. Petr Hrubý
15. zadávací lhůta:

120 dnů

pověřuje
1. společnost Eurotender s.r.o., IČ: 27068111, realizací zadávacího řízení
v rozsahu § 151 zákona
2. společnost Eurotender s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 zákona
3. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Petra Smrčka, náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti Eurotender s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 2/2011
________________________________________________________________________________
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292/6RM/2011 - PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4 – zahájení řízení
na podlimitní veřejnou zakázku______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (PD pro jednotlivé lokality)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

podlimitní řízení
sektorového zadavatele

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. firma: AQUA PROCON s.r.o.
IČ: 469 64 371
2. firma: CENTROPROJEKT a.s.
IČ: 269 07 241
3. firma: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. IČ: 427 67 377
4. firma: HYDROPROJEKT CZ a.s.
IČ: 264 75 081
5. firma: PROJEKTY VODAM s.r.o.
IČ: 268 21 443
5. zveřejnění výzvy:

webové stránky města

6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 5/2011
předpokládané ukončení: 5/2012

8. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
- nabídková cena v Kč bez DPH
80 %
- doba realizace v kalendářních dnech pod limitem 365 kal.dnů
15 %
- smluvní pokuta v Kč za prodlení s dodací lhůtou
5%
9. prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – čestným prohlášením
10.prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku
b) doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky
c) osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, městské inženýrství a technologická zařízení staveb
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11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
a) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou uchazečem třetí osobě, min. ve výši odpovídající pojistné
částce 10 mil Kč
b) obrat dosažený uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky
(projektová činnost pro vodohospodářskou infrastrukturu)
ve výši min. 45 mil.Kč bez DPH v součtu za poslední 3 účetní období
12. technické kvalifikační předpoklady:
a) certifikáty ISO 9001 (systém řízení jakosti) a ISO 14001 (řízení z hlediska
ochrany životního prostředí)
b) seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních
3 letech, včetně minimálně 5 osvědčení na realizaci služeb - zhotovení
projektové dokumentace na městské kanalizace nebo ČOV v objemu plnění
min. 4 mil. Kč bez DPH za 1 službu a každou pro jinou lokalitu, přičemž
min. 3 z těchto pěti služeb byly pro dílo o investičních nákladech ve výši
min. 110 mil. Kč bez DPH
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to minimálně:
- vedoucího zhotovitelského týmu (hlavní inženýr projektu)
s vysokoškolským vzděláním v oboru vodní hospodářství, s osvědčením
o autorizaci v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ a s praxí v oboru min. 10 let
- zástupce vedoucího zhotovitelského týmu s vysokoškolským vzděláním
v oboru vodní hospodářství, s osvědčením o autorizaci v oboru „městské
inženýrství“ a s praxí v oboru min. 10 let
- člena zhotovitelského týmu – specialisty strojí technologie
s vysokoškolským vzděláním v oboru strojní technologie, s osvědčením
o autorizaci v oboru „technologická zařízení staveb “ a s praxí v oboru
min. 5 let
13. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Vojtěch Kozák
2. Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
5. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Petra Kvapulinská
14. zadávací lhůtu

120 dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek a posouzením
kvalifikace uchazečů
2. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k doplnění či
objasnění prokázání kvalifikace a k podání vysvětlení nabídky
3. podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím
podmínkám a oznámení o podání nabídky po lhůtě Ing. Petra Smrčka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
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4. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení Výzvu k podání nabídky
a k prokázání kvalifikace
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od předložení
zadávací dokumentace
2. předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 2/2011
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: 3/2011
________________________________________________________________________________
293/6RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.II______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
dle Přílohy č.1-3
2. Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
dle Přílohy č.4
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 dle Přílohy č.1, 2, 3, a 4
Z: vedoucí OIV
T: 02/2011
________________________________________________________________________________
294/6RM/2011 - Informativní zpráva o provozování dopravy formou taxislužby na území
statutárního města Havířova_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o provozování dopravy formou taxislužby na území
statutárního města Havířova
________________________________________________________________________________
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295/6RM/2011 - Podání žádosti o dotaci na „Protipovodňový monitorovací varovný systém
města Havířova“ z Operačního programu životní prostředí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na „Protipovodňový monitorovací varovný systém města
Havířova“ z Operačního programu životní prostředí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj statutárního města Havířova
Ing. Petra Smrčka podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů
k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
296/6RM/2011 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovou
organizací Sociální služby města Havířova
(v rámci IPRM IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou„)_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o partnerství mezi statutárním městem Havířov, IČ: 00297488,
se sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město, 736 01 a Sociálními službami města
Havířova, příspěvkovou organizací, IČ: 60337583 se sídlem Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov-Podlesí v rámci projektu „Poradenské centrum KHAMORO“
financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní
osa Sociální integrace příslušníků romských lokalit
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dohody o partnerství
________________________________________________________________________________
297/6RM/2011 - Změna v rozpočtu Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov
„Přitažlivé město Havířov“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu v rozpočtu Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov
„Přitažlivé město Havířov“
________________________________________________________________________________
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298/6RM/2011 - Změna statutárního zástupce města Havířova v rámci realizace
Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov
„Přitažlivé město Havířov“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu statutárního zástupce města Havířova v rámci Integrovaného plánu
rozvoje statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“
z pana Františka Chobota na Ing. Zdeňka Osmanczyka
________________________________________________________________________________
299/6RM/2011 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží____________
Rada města Havířova
schvaluje
podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
na projekt „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží“
v celkové výši 34 424 306,79 Kč
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
________________________________________________________________________________
300/6RM/2011 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2011,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při závěrečném
vyúčtování za r. 2011 za podmínky, že celková výše přiměřeného zisku,
poskytnutého v r. 2011 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. 5 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. 2011 ve výši 49 674 385 Kč,
z toho:
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účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)
přiměřený zisk

45 802 335 Kč
3 872 050 Kč

pověřuje
primátora města podpisem Dodatku č. 5 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: 02/2011
________________________________________________________________________________
301/6RM/2011 - Dodatek č. 8 a Dodatek č . 9 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2011_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při závěrečném
vyúčtování za r. 2011 za podmínky, že celkový přiměřený zisk v r. 2011
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 obslužnost
2.
Uzavření Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 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. 2011 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

1 906 440 Kč
528 911 Kč
110 496 Kč
204 240 Kč
2 750 087 Kč

pověřuje
primátora města podpisem Dodatku č. 8 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.
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Dodatku č. 9 ke smlouvě:
E/OMHD/1063/06 ze dne 28. 12. 2006 uzavřené s dopravcem Veolia Transport
Morava a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 02/2011
________________________________________________________________________________
302/6RM/2011 - Souhlas zřizovatele k zakoupení provozní myčky pro kuchyňský provoz
na Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, z prostředků
investičního fondu__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243
zakoupení kombinované provozní myčky
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zakoupením kombinované
provozní myčky
Z: ředitel DsH
T: únor 2011
________________________________________________________________________________
303/6RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
Moravskoslezským krajem, Regionálním výborem SKIP 10 Olomouckého
a Moravskoslezské kraje, MŠMT a z rozpočtu statutárního města Karviná___
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, Regionálního výboru SKIP 10 Olomouckého
a Moravskoslezské kraje, MŠMT a města Karviná v celkové výši 1.886.993,- Kč
příspěvkovými organizacemi města:
1. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí (IČ 00 60 12 50)
na projekt:
Ekolympiáda …………………………..……………………… 4.000,- Kč
2. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí (IČ 00 60 12 50)
na projekt:
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven …………….…… 891.000,- Kč
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace (IČ 75 02 75 69)
na projekt:
Peníze školám ……………..…………..…………………….…. 576.593,- Kč
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4. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
na projekt:
Služby pro rodiny - realizace doporučení cvičného rozvojového auditu
....………………………..…….. 50.400,- Kč
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí
……………………………….... 250.000,- Kč
Dlouhodobé poskytování odlehčovacích služeb RoRýs ve městě Karviná
…………………………..…….. 115.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2011
________________________________________________________________________________
304/6RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov__________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Mateřskou školu Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
v celkové výši 55.000,- Kč
od společnosti BEL Sýry Česko, a.s., Pražská 218, 675 26 Želetava
na účel uvedený v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2011
________________________________________________________________________________
305/6RM/2011 - Stanovení platu řediteli Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviná______________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
panu Mgr. Igoru Zaťkovi od 1.2.2011 dle návrhu - příloha č. 1
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr řediteli Základní školy Havířov-Město
Gorkého 1/329 okres Karviná panu Mgr. Igoru Zaťkovi
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2011
________________________________________________________________________________
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306/6RM/2011 - Harmonogram celoměstských akcí v roce 2011__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram celoměstských akcí v roce 2011 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
307/6RM/2011 - Sportovec města Havířova roku 2010__________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o udělení ocenění Sportovec roku 2010
________________________________________________________________________________
308/6RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci Odborovému svazu
pracovníků kulturních zařízení Praha Městským kulturním střediskem
Havířov, příspěvkovou organizací statuárního města Havířova_____________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci Městským kulturním střediskem Havířov (IČ 31381390)
Odborovému svazu pracovníků kulturních zařízení, se sídlem: Praha 1, Senovážné
náměstí 23, na kulturní projekty: Talent, Miniteatro a cyklus Promenádních
koncertů, konaných v roce 2011
Z: ředitelka MKS Havířov
T: leden 2011
________________________________________________________________________________
309/6RM/2011 - Žádost o změnu nájemce Smlouvy o nájmu nebytových prostor
v KD L. Janáčka z fyzické osoby - slečny Terezy Olšarové
na Taneční školu Horizonty Havířov – občanské sdružení_________________
Rada města Havířova
schvaluje
Změnu nájemce Smlouvy o dlouhodobém nájmu nebytových prostor
v KD L. Janáčka z fyzické osoby – slečny Terezy Olšarové IČ: 749 27 728
na Taneční školu Horizonty Havířov – občanské sdružení IČ: 228 44 201
s platností od 1. 3. 2011
ukládá
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ředitelce MKS Havířov podepsat s novým nájemcem Taneční školou Horizonty, o.s.
novou smlouvu o dlouhodobém nájmu nebytových prostor v KD L. Janáčka
na dobu neurčitou.
Všechny podmínky Smlouvy ponechat v původním znění Smlouvy
mezi MKS Havířov a slečnou Terezou Olšarovou
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 28.2. 2011
________________________________________________________________________________
310/6RM/2011 - Rozvojová komise RMH – dodatek č. 1 ke statutu komise_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
doporučení Rozvojové komise RMH dle bodu 2 a 3 Zápisu z jednání RK RMH
č. 1/2011 ze dne 19.1.2011
neschvaluje
navýšení počtu členů Rozvojové komise RMH o 6 náhradníků členů – předsedů
Občanských komisí RMH
schvaluje
Dodatek č. 1 Statutu Rozvojové komise Rady města Havířova zn.
ZS/32/RMH/2010 ze dne 15.12.2010 ve znění přílohy č. 2 s účinností od 2.2.2011
________________________________________________________________________________
311/6RM/2011 - UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_______________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. UŘ/27/OIV/10 - „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
společnosti VW WACHAL a.s., IČ: 25567225,
která předložila nejvhodnější nabídku
- s výší nabídkové ceny bez DPH 51.989.256,-Kč (62.387.107,-Kč včetně DPH)
- s termínem plnění 334 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
tj. zkrácení lhůty výstavby o 31 dnů od limitu 365 kalendářních dnů
- se smluvní pokutou za nedodržení doby plnění ve výši 26.000,-Kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení
- s délkou záruční doby na stavební práce 66 měsíců, tj. 6 měsíců nad minimálním
požadavkem 60 měsíců
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
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2. místo: Zlínstav a.s., IČ: 28315669
3. místo: sdružení „Knihovna Havířov 2010“ sestávající z členů SSKA-Stavební
společnost Karviná, a.s., IČ: 48393835, a SATON s.r.o., IČ: 42767113
4. místo: VOKD, a.s., IČ: 47675853
5. místo: První KEY - STAV, a.s, IČ: 25385127
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a podpisem dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Allowance s.r.o. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 8.2.2011
________________________________________________________________________________
312/6RM/2011 - Přistoupení města Český Těšín k „Systému včasné intervence“ Havířova,
Orlové a Karviné___________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přistoupením města Český Těšín k projektu „ Systém včasné intervence“ , který
realizuje statutární město Havířov, město Orlová a statutární město Karviná 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, Karviná a Český Těšín pro
realizaci projektu „Systém včasné intervence“ souvislosti s přistoupením města
Český Těšín k projektu „Systém včasné intervence“
Z: vedoucí OSV, ORG
T: 07/2011

pověřuje

primátora města podpisem souhlasu s přistoupením města Český Těšín
k projektu „Systém včasné intervence“, který realizuje statutární město Havířov,
město Orlová a statutární město Karviná
________________________________________________________________________________

39

USNESENÍ
ze 6.schůze Rady města Havířova
konané dne 2.2.2011

313/6RM/2011 - Počet zaměstnanců MMH____________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců magistrátu zaměstnaných na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr v roce 2011 na max. 150 zaměstnanců,
bere na vědomí
snížení počtu zaměstnanců zařazených do odboru investiční výstavby Magistrátu
města Havířova o jednoho zaměstnance a zvýšení počtu zaměstnanců zařazených
do organizačního odboru o jednoho zaměstnance
________________________________________________________________________________
314/6RM/2011 - Městská realitní agentura,s.r.o. – volba předsedy dozorčí rady společnosti___
Rada města Havířova
podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jediný společník společnosti s ručením
omezeným s firmou Městská realitní agentura,s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64 08 47 44,
bere na vědomí
zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do funkce předsedy dozorčí rady společnosti
Městská realitní agentura,s.r.o.
________________________________________________________________________________
315/6RM/2011 - 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

I.část

Č.jed.

KP/16 006/Kl/2011

V Havířově dne 16.2.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 7. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.2.2011
316/7RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
317/7RM/2011 - Schválení ověření zápisu
318/7RM/2011 - Schválení programu 7. schůze RMH, konané dne 16.2.2011
319/7RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek
320/7RM/2011 - Svěření odboru správy majetku rozhodování o uzavírání smluv
– odkanalizování částí města Havířova
321/7RM/2011 - Sportovec města Havířova roku 2010
322/7RM/2011 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro Klub přátel
hornického muzea v Ostravě, pobočka Havířov
323/7RM/2011 - Vyplacení mimořádné odměny
324/7RM/2011 - Svolání 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova
325/7RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.2.2011
316/7RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu _________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.2. 2011
Bc. Daniela Pawlase
________________________________________________________________________________
317/7RM/2011 - Schválení ověření zápisu ____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávu ověřovatele zápisu ze 6.schůze Rady města Havířova, konané
dne 2.2.2011
2. informaci o ověření zápisů z valných hromad společností
ZÁMEK Havířov, s.r.o. a Městská realitní agentura, s.r.o. druhými ověřovateli
________________________________________________________________________________
318/7RM/2011 - Schválení programu 7. schůze RMH, konané dne 16.2.2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 7.schůze Rady města Havířova, konané dne 16.2.2011
________________________________________________________________________________
319/7RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek______________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření budoucího závazku bezplatného zřízení věcného břemene k veřejné části
kanalizační přípojky s budoucím vlastníkem po jejím převodu v rámci
investičních akcí Odkanalizování části města Havířova – I.etapa (Dolní
a Prostřední Suchá) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.03617, akceptační číslo
09030901 a Odkanalizování části města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně
číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05727, akceptační číslo 09047211
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pověřuje
vyzvat společnosti HYDROPROJEKT a.s. IČ: 264 75 081
a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. IČ: 485 88 733 k podání nabídky na
zajištění inženýrské činnosti související s přípravou pro vybudování kanalizačních
přípojek v rámci investičních akcí Odkanalizování části města Havířova – I.etapa
(Dolní a Prostřední Suchá) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.03617, akceptační
číslo 09030901 a Odkanalizování části města Havířova – Bludovice, Dolní
Datyně číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05727, akceptační číslo 09047211
Z: vedoucí OIV
T: 02/2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. bezúplatný převod investorství soukromých částí kanalizačních přípojek
po nabytí právní moci územního rozhodnutí, včetně bezúplatného převodu
zpracované projektové dokumentace kanalizačních přípojek zpracovaných na
náklady města ke dni 31.12.2010, budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek
2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím
vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do tří let
po uplynutí doby udržitelnosti projektů investičních akcí Odkanalizování části
města Havířova – I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá) číslo projektu
CZ.1.02/1.1.00/09.03617, akceptační číslo 09030901 a Odkanalizování části
města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně číslo projektu
CZ.1.02/1.1.00/09.05727, akceptační číslo 09047211
3. poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek,
na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve
výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační
přípojky po odečtení cen výkopových prací za těchto podmínek:
a) splatnost půjčky:
- 18 měsíců při půjčce do 20.000,-Kč
- 36 měsíců při půjčce 20.000,- Kč – 50.000,- Kč
- 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč od měsíce následujícího
od poskytnutí půjčky
b) vlastník nemovitosti uzavře smlouvu s provozovatelem kanalizačního řadu
o odvodu splaškových vod z nemovitosti do 9 měsíců od poskytnutí půjčky
c) v případě zmaření účelu půjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti ke
kanalizačnímu řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí půjčky) bude sjednána
smluvní pokuta 25.000,-Kč
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d) při nedodržení termínů splatnosti nebo termínu napojení kanalizační přípojky
na kanalizační řad bude požadován úrok z prodlení zpětně ode dne
poskytnutí půjčky
e) půjčka bude poskytnuta do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu
příslušné části kanalizačního řadu za předpokladu podání žádosti o půjčku
před zahájením zkušebního provozu
4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky
nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se na
hlavní kanalizační řád v navrhované lhůtě
pověřit
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu 4. usnesení
________________________________________________________________________________
320/7RM/2011 - Svěření odboru správy majetku rozhodování o uzavírání smluv
– odkanalizování částí města Havířova_________________________________
Rada města Havířova
svěřuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
odboru správy majetku rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků
nezbytných pro přípravu a realizaci veřejných částí přípojek a kanalizačních
přípojek v rámci staveb odkanalizování v jednotlivých částech města Havířova
pověřuje
vedoucí odboru správy majetku podpisem smluv o výpůjčce pozemků
________________________________________________________________________________
321/7RM/2011 - Sportovec města Havířova roku 2010__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
udělení ocenění Sportovec roku 2010 osobám a organizacím uvedeným
v příloze č.1
ukládá
1. informovat veřejnost o udělení ocenění
2. oznámit rozhodnutí o udělení ocenění osobám a organizacím uvedeným
v příloze č.1
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3. organizačně zajistit slavnostní předání ocenění Sportovec roku 2010
ve Společenském domě Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2011
________________________________________________________________________________
322/7RM/2011 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro Klub přátel
hornického muzea v Ostravě, pobočka Havířov_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova ve vzpomínkové publikaci
k 50. výročí důlního neštěstí na Dole Dukla, kterou vydá občanské sdružení
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, pobočka Havířov, IČ 41033035,
se sídlem Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadateli
Z: vedoucí oddělení KP
T: 25.2.2011
________________________________________________________________________________
323/7RM/2011 - Vyplacení mimořádné odměny________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení mimořádné odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce MKS Havířov
za přípravu a realizaci Reprezentačního plesu statutárního města Havířova 2011
z rozpočtových prostředků příspěvkové organizace dle přílohy
________________________________________________________________________________
324/7RM/2011 - Svolání 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova________________________
Rada města Havířova
schvaluje
konání 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které bude primátorem města
svoláno dne 28. února 2011 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST k bodu
programu: Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek
________________________________________________________________________________

6

USNESENÍ
ze 7.schůze Rady města Havířova
konané dne 16.2.2011

325/7RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.2.2011

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

I.část

Č.jed.

KP/19 671/Kl/2011

V Havířově dne 23.2.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 8. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.2.2011
326/8RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
327/8RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 7.schůze RMH, konané dne 16.2.2011
328/8RM/2011 - Schválení programu 8. schůze RMH, konané dne 23.2.2011
329/8RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
330/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Uzavřená 1017/7 v Havířově-Město
331/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark
332/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark
333/8RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 48.25 m2
v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově - Městě
334/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově – Město
335/8RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
336/8RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město
337/8RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Marie Pujmanové 1117/14
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
338/8RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově -Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
339/8RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o změnách ve složení představenstva a dozorčí
rady
340/8RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o změnách ve složení představenstva a dozorčí rady
341/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Daniela Horváthová
342/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Helena Matasová
343/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karla Štemberková
2

USNESENÍ
z 8.schůze Rady města Havířova
konané dne 23.2.2011

344/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Mejstříková
345/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Růžena Pieczonková
346/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Květoslava Gracová
347/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Simona Rakašová
348/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Michaela Kobíková
349/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu - manž. Denisa Coccia a Gianluca Coccia
350/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Danuše Sedláčková
351/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Vanderková
352/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Linda Mezeiová
353/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Brázdil
354/8RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – sourozenci Vilém Čepička a Radim Čepička
355/8RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Miroslav Hornáček a Marie
Hornáčková
356/8RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Soňa Fluksová
a Bohumil Fluksa
357/8RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Ludmila Orlíková
358/8RM/2011 - Prominutí části poplatku z prodlení – Ivana Buchtová
359/8RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark
360/8RM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice
361/8RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark
362/8RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město
363/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Baníková
364/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Niemczyk
365/8RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Čapla
366/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Voral, paní PaedDr. Kuchejdová
367/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Šipulová
368/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Pavlica, paní Táborská
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369/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Jan a Leopold Kociánovi
370/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Šipula
371/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová
372/8RM/2011 - Bezúplatný převod pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1509/2, z majetku ČR,
do majetku města
373/8RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby „Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“
374/8RM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 1995/8, k.ú. Šumbark
375/8RM/2011 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3928, k.ú. Havířov-město
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PŘEHLED USNESENÍ

z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.2.2011
326/8RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu _________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.2. 2011
p. Evu RADOVOU
________________________________________________________________________________
327/8RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 7.schůze RMH, konané dne 16.2.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 7.schůze Rady města Havířova, konané
dne 16.2.2011
________________________________________________________________________________
328/8RM/2011 - Schválení programu 8. schůze RMH, konané dne 23.2.2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 8.schůze Rady města Havířova, konané dne 23.2.2011
upravený dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
329/8RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato 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
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5012/75/10 Smluvní vztahy k pozemkům pro stavbu
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
5332/81/10 Změna rozsahu věcného břemene v rámci stavby:
„Domov důchodců v Havířově“
5667/84/10 OŘ/12/OIV/10 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5686/85/10 ZPŘ/16/OVVSR/10 - „Systematizace strategického řízení
a plánování včetně vzdělávání“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
a výběru nejvhodnější nabídky
5708/85/10 Odprodej přebytečného majetku
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
150/5RM/2011 Návrh na změnu tarifních podmínek v systému m stské hromadné
dopravy Havířov od 1.2.2011
153/5RM/2011 Žádost Emanuela Folwarczného o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa pro vozidlo se speciálním označením O 1
154/5RM/2011 Žádost Jaroslava Kubína o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo se speciálním označením O 1
155/5RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.I
187/5RM/2011 Zrušení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2755, 2756, 2757,
2758 a parc.č. 2759, k.ú. Havířov-město pro SBD Havířov
200/5RM/2011 Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– JUDr. Ludmila Köhlerová
216/5RM/2011 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MS kraje
218/5RM/2011 Obecně závazná vyhláška – Požární řád měs a Havířova
219/5RM/2011 Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací
statuárního města Havířova
220/5RM/2011 Vyřazení dlouhodobého majetku města ve správě Městského
kulturního střediska Havířov
230/5RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2010 oddělení vnějších vztahů
a strategického rozvoje
235/5R /2011 Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova
237/5RM/2011 JŘBU/29/OIV/10 - „Modernizace městské sportovní haly Slávia“
-rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
239/5RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 oddělení vnějších vztahů
a strategického rozvoje
241/5RM/2011 OŘ/24/OIV/10 - „Poradenské služby pro realizaci projektu
Parkovací dům, Havířov“ – rozhodnutí o námitkách
254/6RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+3 na ulici Horymírova 1170/1 v Havířově-Město
255/6RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Mánesova 527/16 v Havířově-Město
256/6RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě
257/6RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.13
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě
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273/6RM/2011 Pronájem částí pozemků na místních komunikacích za účelem
zřízení vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi
275/6RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 176/1,
k.ú. Dolní Datyně
281/6RM/2011 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor formou veřejné
soutěže
293/6RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.II
302/6RM/2011 Souhlas zřizovatele k zakoupení provozní myčky pro kuchyňský
provoz na Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu
303/6RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Moravskoslezským krajem, Regionálním výborem
SKIP 10 Olomouckého a Moravskoslezské kraje, MŠMT
a z rozpočtu statutárního města Karviná
304/6RM/2011 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou
organizací zřízenou statutár ím městem Havířov
305/6RM/2011 Stanovení platu řediteli Základní školy Havířov-Město
Gorkého 1/329 okres Karviná
308/6RM/2011 Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci
Odborovému svazu pracovníků kulturních zařízení Praha
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou
organiza í statuárního města Havířova
311/6RM/2011 UŘ/27/OIV/10 – „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
________________________________________________________________________________
330/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Uzavřená 1017/7 v Havířově-Město_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+3
na ulici Uzavřená 1017/7 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: 28.2.2011
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
________________________________________________________________________________
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331/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 17 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 425/3 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: 28.2.2011
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
________________________________________________________________________________
332/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10 o vel. 1+2
na ulici Mládí 1097/4 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: 28.2.2011
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
________________________________________________________________________________
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333/8RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 48.25 m2
v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově-Městě_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 48.25 m2
v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této bytové
jednotky je stanoveno ve výši 1.952,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 28.2.2011
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
________________________________________________________________________________
334/8RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.7 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město__________________________
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-Město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 28.3.2011
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
________________________________________________________________________________
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335/8RM/2011 - 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 1.2.2011 do 15.2.2011 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 1.2.2011
do 15.2.2011 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 1.2.2011
do 15.2.2011 dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
336/8RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/9 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
panu Antonínu Hudečkovi za kupní cenu 283.078,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
337/8RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Marie
Pujmanové 1117/14 v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2__
Rada města Havířova
schvaluje
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rekonstrukci bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Marie
Pujmanové 1117/14 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 30.6.2011
________________________________________________________________________________
338/8RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově -Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2____________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 5 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 30.6.2011
________________________________________________________________________________
339/8RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o změnách ve složení představenstva a dozorčí
rady______________________________________________________________
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: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „společnost HTS,a.s.“).
schvaluje
Ing. Eduarda Heczka jako druhého ověřovatele zápisu 12. bodu programu
8. schůze RMH
odvolává
1. ke dni 23.2.2011 z funkce člena představenstva společnosti HTS,a.s.
Miroslava Kronenberga,
RČ 430312/420,
bytem Moskevská 1072/7, Havířov-Město, 736 01
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PaedDr. Svatopluka Nováka, RČ 630417/0235,
bytem Na Polanech 34/34, Havířov-Životice,
736 01
Ing. Tamaru Šeligovou,
RČ 566008/0448,
bytem Na Nábřeží 608/99, Havířov-Město, 736 01
2. ke dni 23.2.2011 z funkce člena dozorčí rady společnosti HTS,a.s.
Ing. Břetislava Petra,
RČ 370107/434,
bytem Karvinská 1269/49, Havířov-Město, 736 01
Mgr. Rudolfu Treichelovou, RČ 436110/463,
bytem Družstevnická 1129/22,Havířov-Podlesí,
736 01
volí
1. ke dni 23.2.2011 do funkce člena představenstva společnosti HTS,a.s.
pí. Danuši Holeksovou,
RČ 495201/132
bytem Žákovská 1024/2, Havířov-Město, 736 01
Ing. Břetislava Petra,
RČ 370107/434,
bytem Karvinská 1269/49, Havířov-Město, 736 01
pí. Jarmilu Světlíkovou,
RČ 605430/1088
bytem Studentská 1568/9, Havířov-Podlesí, 736 01
2. ke dni 23.2.2011 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS,a.s.
p. Martina Taussiga,
RČ 820919/5192
bytem Zámečnická 479/4, Havířov-Bludovice,
736 01
Ing. Karla Choduru,
RČ 380101/431
bytem U Stružníku 524/1, Havířov-Bludovice,
736 01
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena představenstva
společnosti HTS,a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy představenstva
společnosti HTS,a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 2
3. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady
společnosti HTS,a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 3
4. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy dozorčí rady
společnosti HTS,a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 4
ukládá
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli
společnosti HTS,a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 8.3.2011
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2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy
(příp. místopředsedy) orgánů společnosti HTS,a.s.
Z: ředitel společnosti
T: 18.3.2011
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113
Z: ředitel společnosti
T: 8.4.2011
________________________________________________________________________________
340/8RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o změnách ve složení představenstva a dozorčí
rady______________________________________________________________
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 Technické služby Havířov a.s., se sídlem
v Havířově-Městě, Karvinská 66/1461, PSČ: 736 29, IČ: 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“).
schvaluje
Ing. Eduarda Heczka jako druhého ověřovatele zápisu 13. bodu programu
8. schůze RMH
odvolává
1. ke dni 23.2.2011 z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.
pí Jiřinu Brablcovou,
RČ 425915/424,
bytem Květná 768/5, Havířov-Bludovice, 736 01
pí Alici Hegyi,
RČ 626204/0983,
Heleny Malířové 1152/2, Havířov-Šumbark,
736 01
Ing. Ludvíka Martinka,
RČ 580409/1788,
bytem Palackého 428, Třinec-Lyžbice, 739 61
2. ke dni 23.2.2011 z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.
RSDr. Karla Křibského,
RČ 490107/007,
bytem Moskevská 1118/12, Havířov-Město, 736 01
Miroslava Polaka,
RČ 580818/1159,
bytem Mládežnická 1562/7, Havířov-Podlesí, 736 01
volí
1. ke dni 23.2.2011 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.
Ing. Jiřího Martínka,
RČ 750425/ 5151,
bytem Dělící 945/3, Havířov-Bludovice, 736 01
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p. Miroslava Polaka,

RČ 580818/1159,
bytem Mládežnická 1562/7, Havířov-Podlesí,
736 01
RČ 710728/5229,
bytem Na Záguří 587/21c, Havířov-Bludovice,
736 01

Mgr. Radka Kupczaka,

2. ke dni 23.2.2011 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH,a.s.
p. Leoše Lukaštíka,
RČ 611116/0264,
bytem Karvinská 1189/16, Havířov-Město, 736 01
Bc. Michaelu Horňákovou,
RČ 715930/5230
bytem Radniční 632/15, Havířov-Město, 736 01
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena představenstva
společnosti TSH a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy představenstva
společnosti TSH a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 2
3. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce místopředsedy
představenstva společnosti TSH a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 3
4. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady
společnosti TSH a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 4
5. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy dozorčí rady
společnosti TSH a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 5
6. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce místopředsedy dozorčí
rady společnosti TSH a.s. od 23.2.2011 dle Přílohy č. 6
ukládá
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli
společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 8.3.2011
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy
(příp. místopředsedy) orgánů společnosti TSH a.s.
Z: ředitel společnosti
T: 18.3.2011
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: ředitel společnosti
T: 8.4.2011
________________________________________________________________________________
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341/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Daniela Horváthová________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Daniele Horváthové, t.b. Fryštátská 3, Havířov-Prostřední Suchá
________________________________________________________________________________
342/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Helena Matasová__________________
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 Heleně Matasové, t.b. nám. T.G. Masaryka 813/1, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
343/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karla Štemberková________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období max. ve II. poschodí
nebo v domě s výtahem v kterékoliv lokalitě města
paní Karle Štemberkové, t.b. Mírová 361/9, Havířov-Město pod podmínkou že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k obecnímu bytu jmenovaná předloží doklad
o ukončení smlouvy o užívání bytu RPG Byty, s.r.o. o vel. 1+2
- nájemní smlouva bude s p. Štemberkovou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
s tím, že byt bude přidělen ve veřejném zájmu v roce 2011 pro obchodní
společnost města (MRA, s.r.o.)
________________________________________________________________________________
344/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Mejstříková_________________
Rada města Havířova
schvaluje
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mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Marii Mejstříkové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město pod podmínkou, že
nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanou uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
345/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Růžena Pieczonková_______________
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 Růženě Pieczonkové, t.b. Lipová 13, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
346/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Květoslava Gracová________________
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 Květoslavě Gracové, t.b. Spodní 597/38, Horní Suchá
________________________________________________________________________________
347/6RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Simona Rakašová__________________
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 Simoně Rakašové, t.b. Antala Staška 1090/4, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
348/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Michaela Kobíková________________
Rada města Havířova
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 Michaele Kobíkové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
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pod podmínkou, že nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanou
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
349/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu - manž. Denisa Coccia a Gianluca Coccia
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního pětipokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark
manž. Denise Coccia a Gianluca Coccia, t.b. Jaselská 1195/2, Havířov-Město
pod podmínkou, že nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
350/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Danuše Sedláčková_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 v domě
na ul. Čajkovského 833/1 v Havířově-Městě
s p. Danuší Sedláčkovou, t.b. Čajkovského 833/1, Havířov-Město
2. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu v kterékoliv lokalitě
města paní Danuši Sedláčkové, t.b. Čajkovského 833/1, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
351/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbora Vanderková_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Barboře Vanderkové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
352/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Linda Mezeiová___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
17

USNESENÍ
z 8.schůze Rady města Havířova
konané dne 23.2.2011

mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Lindě Mezeiové, t.b. Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
353/8RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Brázdil_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Jiřímu Brázdilovi, t.b. 17. Listopadu 1124/36, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
354/8RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – sourozenci Vilém Čepička a Radim Čepička
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v Havířově-Městě
sourozencům Vilému Čepičkovi a Radimu Čepičkovi, t.b. Dlouhá tř. 470/17,
Havířov-Město pod podmínkou že:
- byt č. 49 o vel. 0+1, jehož jsou jmenovaní k dnešnímu dni společnými nájemci,
řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému obecnímu bytu bude se sourozenci
Čepičkovými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
355/8RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Miroslav Hornáček a Marie
Hornáčková_______________________________________________________
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
manž. Miroslavu Hornáčkovi a Marii Hornáčkové, t.b. Mládí 1143/20,
Havířov-Šumbark pod podmínkou že:
- byt č. 5 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 manžely
Hornáčkovými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
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356/8RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Soňa Fluksová
a Bohumil Fluksa___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 22 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbarku
manž. Soni Fluksové a Bohumilu Fluksovi, t.b. Heleny Malířové 1152/2,
Havířov-Šumbark pod podmínkou že:
- byt č. 9 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 manžely
Fluksovými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
357/8RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Ludmila Orlíková______
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 1+3 v domě
na ul. Moravská 429/27 v Havířově-Šumbarku
s p. Ludmilou Orlíkovou, t.b. Moravská 429/27, Havířov-Šumbark pod
podmínkou, že nájemní smlouva k předmětnému bytu bude se jmenovanou
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
358/8RM/2011 - Prominutí části poplatku z prodlení – Ivana Buchtová____________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 19.973,- Kč
paní Ivaně Buchtové, t.b. Dlouhá tř. 474/25, Havířov-Město
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá
část poplatku z prodlení, tj. 21.973 ,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
Člen Rady města Havířova Ing. Eduard Heczko (KSČM),
náměstek pro ekonomiku a správu majetku v tomto bodě nehlasoval z důvodu střetu zájmu
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________________________________________________________________________________

359/8RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark o výměře 19 m2
panu Petru Kubicovi, bytem Havířov-Město, Dělnická 1179/29,
k již postavené garáži
za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 9 500,- Kč
________________________________________________________________________________
360/8RM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice
o výměře cca 912 m2 společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem HavířovPodlesí, Okrajová 1636/4c, IČ: 26794845
za účelem vybudování nového firemního objektu
za tržní cenu ve výši celkem cca 1 050 500,- Kč
(tj. 1 150,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
361/8RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č.1390/16, k.ú.Šumbark, zahrada o výměře 247 m2,
manželům - Orestis Vlachopulos a Kateřina Vlachopulosová,
bytem Želivského 10, Havířov - Podlesí,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 86.450,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku
ve výši 1.700,-Kč, celkem 88.150,-Kč
schvaluje
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ukončení pronájmu pozemku parc.č.1390/16, k.ú. Šumbark,
zahrada o výměře 247 m2,
paní Petře Černínové, bytem Jugoslávská 2845/51, Ostrava-Město,
za účelem užívání zahrady, ke dni 31.12. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu
T: 30.3. 2011
Z: vedoucí OSM
________________________________________________________________________________
362/8RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 2797 v k.ú. Havířov-město, o výměře 3 m2,
nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2797/2,
k vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže k obytnému domu
na ul. Karvinská 51, Havířov-Město,
paní PhDr. Michaele Štěpánkové, bytem Karvinská 51, Havířov-Město,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.850,-Kč + cena za zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 3.550,-Kč
________________________________________________________________________________
363/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Baníková_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č. 1460/215, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2,
parc.č. 1460/218, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2
a parc.č. 1460/220, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází chodník a část budovy zdravotního střediska,
celková výměra pozemků je 42 m2
od vlastníka paní Olgy Baníkové, bytem Havířov-Šumbark, Gen.Svobody 238/22
dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 21 690,- Kč
(tj. cca 516,- Kč/m2)
schvaluje
nájem za pozemky parc.č. 1460/215, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2,
parc.č. 1460/218, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2
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a parc.č. 1460/220, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m2, k.ú. Šumbark
ve vlastnictví paní Olgy Baníkové za nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok,
dle Cenového výměru MF ČR a úhradu bezdůvodného obohacení
v celkové výši 2 625,- Kč
________________________________________________________________________________
364/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark –pan Niemczyk_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č. 1374/195, ost.plocha, zeleň o výměře 35 m2,
parc.č. 1374/197, ost.plocha, zeleň o výměře 5 m2,
parc.č. 1374/206, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 5 m2,
parc.č, 1454/4, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 13 m2,
parc.č. 1460/208, ost.plocha, zeleň o výměře 5 m2,
parc.č. 1460/210, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází chodníky a část MK Gen. Svobody,
celková výměra pozemků je 84 m2
od vlastníka pana Karla Niemczyka, bytem Havířov-Šumbark, Lidická 1156/58
za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 24 260,- Kč
(tj. cca 289,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
365/8RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Čapla_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1435/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 207 m2,
k.ú. Šumbark, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Školní
od vlastníka pana Antonína Čaply, bytem Havířov-Šumbark, Školní 899/22
dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 91 400,- Kč
(tj. cca 441,50 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
366/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Voral, paní PaedDr. Kuchejdová
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1122, ost. plocha, ost.komunikace o výměře 590 m2,
k.ú. Šumbark, na kterém se nachází část místní komunikace ulice Školní
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od spoluvlastníků:
- pana Josefa Vorala, bytem Jistebník 182, podíl ve výši ¼
- paní PaedDr. Kuchejdové Voralové, bytem Havířov-Šumbark, Školní 900/24,
podíl ve výši ¾
za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 250 520,- Kč
(tj. cca 424,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
367/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Šipulová__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č. 1374/173, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 36 m2,
parc.č. 1374/176, ost.plocha, zeleň o výměře 16 m2,
parc.č. 1374/180, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2
a parc.č. 1374/192, ost.plocha, zeleň o výměře 85 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází chodník, zeleň a část obytného domu v majetku města,
celková výměra pozemků je 144 m2
od vlastníka paní Anežky Šipulové, bytem Hulín, Nábřeží 1314
dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 47 580,- Kč
(tj. cca 330,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
368/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Pavlica, paní Táborská______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č. 1370,zahrada o výměře 303 m2,
parc.č. 1374/209 , ost.plocha, zeleň o výměře 35 m2
a parc.č. 1374/211, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 55 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází zpevněná plocha chodníků a veřejná zeleň u ulice
Gen.Svobody, celková výměra pozemků je 393 m2
od spoluvlastníků:
- pan Zdeněk Pavlica,bytem Havířov-Šumbark, SNP 808/8, podíl ve výši ½
- paní Alena Táborská, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická 1130/20,
podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 111 320,-Kč (tj. cca 283,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
369/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Jan a Leopold Kociánovi________________
Rada města Havířova
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č.1374/160, ost. plocha , zeleň o výměře 9 m2,
parc.č. 1374/167, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 15 m2,
parc.č. 1374/172, zast.plocha, nádvoří o výměře 46 m2,
parc.č. 1374/179, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2,
parc.č. 1374/181, ost.plocha, zeleň o výměře 22 m2,
parc.č.1374/183, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 24 m2,
parc.č.1374/194, ost.plocha, zeleň o výměře 90 m2,
parc.č. 1374/199, ost.plocha, zeleň o výměře 7 m2,
parc.č. 1374/208, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2,
parc.č. 1454/6, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 20 m2,
parc.č. 1460/211, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 23 m2,
parc.č. 1460/213, ost.plocha, zeleň o výměře 16 m2
a parc.č. 1460/214, ost.plocha, zeleň o výměře 30 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází chodníky, část MK Gen. Svobody, část obytného domu
ve vlastnictví města, celková výměra pozemků je 314 m2
od spoluvlastníků:
- pan Jan Kocián, bytem Opava, Město, Mezi trhy 108/1, podíl ve výši ½
- pan Leopold Kocián, bytem Havířov-Město, Osvoboditelů 1239/2, podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 110 070,- Kč
(tj. cca 351,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
370/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Šipula____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č. 1374/157, ost.plocha, zeleň o výměře 65 m2,
parc.č. 1374/163, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2,
parc.č. 1374/166, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 28 m2,
parc.č. 1374/170, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 23 m2,
parc.č. 1374/171, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 16 m2,
parc.č. 1448/30, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2,
parc.č. 1448/50, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2
a parc.č. 1461/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází chodníky, část MK Petřvaldská, část obytného domu
ve vlastnictví města, celková výměra pozemků je 153 m2
od vlastníka pana Jaroslava Šipuly, bytem Dolní Těrlicko čp. 161
za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 56 860,- Kč
(tj. cca 372,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
371/8RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová___________
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Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č. 1374/155, ost.plocha, zeleň o výměře 96 m2,
parc.č. 1374/161, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 8 m2,
parc.č. 1374/164, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2,
parc.č. 1374/169, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 6 m2,
parc.č. 1431/38, ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2,
parc.č. 1431/39, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2,
parc.č. 1448/31, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 8 m2,
parc.č. 1448/52, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2,
parc.č. 1461/3, ost.plocha, jiná plocha o výměře 4 m2,
parc.č. 1475/21, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2,
k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodníky a část MK Petřvaldská a Školní,
celková výměra pozemků je 308 m2 od spoluvlastníků:
- paní Pavla Křižánková, bytem Havířov-Šumbark, Školní 68/28, podíl ve výši ¼
- paní Božena Káňová, bytem Ostrava-Hrušov, Na Vrchu 574/10, podíl ve výši ¾
dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 122 590,- Kč
(tj. cca 398,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
372/8RM/2011 - Bezúplatný převod pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1509/2, z majetku ČR,
do majetku města___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
část usnesení ZMH č. 979/21/ZM/05, bod 3), ze dne 19. 9. 2005, kterým byl
schválen bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. (PK 1475/1)
o výměře 149 m2,
z vlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do majetku města
s omezujícími podmínkami dle usnesení,
schválit
bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1509/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 150 m2,
užívaného jako část veřejné komunikace Na Kremplách,
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
________________________________________________________________________________
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373/8RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby „ Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby „Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“
A. výpůjčku pozemků
A/1. části parc.č. 9/11, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 8 m2,
ve vlastnictví Lenky Uhrové, bytem Jílová 7, Havířov – Podlesí
A/2. části parc.č. 9/10, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 54 m2,
ve vlastnictví Jaroslava Budaře, bytem Josefa Kotase 9a, Havířov – Dolní Datyně
A/3. částí parc.č. 9/7, 11/2, k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře cca 86 m2,
ve spoluvlastnictví
PaedDr. Jiřího Mezulánika, Csc. a Ing. Blanky Mezulánikové, bytem Josefa
Kotase 7b, Havířov-Dolní Datyně
A/4. částí parc.č. 232, 233 k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 69 m2,
ve vlastnictví Pavla Koštiála, bytem Josefa Kotase 20, Havířov-Dolní Datyně
A/5. části parc.č. 11/1, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 56 m2,
ve vlastnictví Ludmily Valicy, bytem Mutschenweg 85 Willich
A/6. částí parc.č. 2, 4, 5, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 140 m2,
ve vlastnictví Emila Kolorze, bytem Josefa Kotase 9, Havířov-Dolní Datyně
A/7. částí parc.č. 270, 271, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 45 m2,
ve vlastnictví Miroslavy Rybářové, bytem Josefa Kotase 13, Havířov-Dolní Datyně
A/8. části parc.č. 228, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 12 m2,
ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stachy, bytem Josefa Kotase 18b, Havířov-Dolní
Datyně a Věry Stachové, bytem Josefa Kotase 18, Havířov-Dolní Datyně
na dobu od zahájení stavebních prací do doby realizace výkupu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely stavby „ Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“
B. výkupy pozemků
B/1. části parc.č. 9/11, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 8 m2,
ve vlastnictví Lenky Uhrové, bytem Jílová 7, Havířov – Podlesí,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/2. části parc.č. 9/10, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 54 m2,
ve vlastnictví Jaroslava Budaře, Josefa Kotase 9a, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/3. částí parc.č. 9/7, 11/2, k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře cca 86 m2,
ve spoluvlastnictví
PaedDr. Jiřího Mezulánika, Csc. a Ing. Blanky Mezulánikové, bytem Josefa
Kotase 7b, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/4. částí parc.č. 232, 233 k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 69 m2,
ve vlastnictví Pavla Koštiála, bytem Josefa Kotase 20, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/5. části parc.č. 11/1, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 56 m2,
ve vlastnictví Ludmily Valicy, bytem Mutschenweg 85 Willich,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/6. částí parc.č. 2, 4, 5, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 140 m2,
ve vlastnictví Emila Kolorze, bytem Josefa Kotase 9, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/7. částí parc.č. 270, 271, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 45 m2,
ve vlastnictví Miroslavy Rybářové, bytem Josefa Kotase 13, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
B/8. části parc.č. 228, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 12 m2,
ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stachy, bytem Josefa Kotase 18b, Havířov-Dolní
Datyně a Věry Stachové, bytem Josefa Kotase 18, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2
________________________________________________________________________________
374/8RM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 1995/8, k.ú. Šumbark
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
v rámci vypořádání stavby:
„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
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zrušit
část usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27. 3. 2006, v bodě D1,
kterým by schválen výkup pozemku za cenu dle znaleckého posudku,
po zaměření stavby
schválit
výkup pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1995/8 o výměře 14 m2,
dle požadavku prodávajícího: Advanced World Transport a.s.,
Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, IČ: 476 75 977,
za kupní cenu dohodou ve výši 16.900,-Kč
________________________________________________________________________________
375/8RM/2011 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3928, k.ú. Havířov-město_______________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci pronájmu pozemku parc.č. 3928, trvalý travní porost,
katastrální území Havířov-město, za účelem pěstování japonských topolů
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

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

II.část
29
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SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 8. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.2.2011
376/8RM/2011 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark
377/8RM/2011 - Změna stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
378/8RM/2011 - Změna stanov společnosti Technické služby Havířov a.s.
379/8RM/2011 - Návrh na úpravu ceny za ustájení zvířat v Útulku MAX
380/8RM/2011 - Výpověď z pronájmu části pozemku parc.č. 2020/1, k.ú. Havířov-město
381/8RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
382/8RM/2011 - Dopis pana Petra Hadaše
383/8RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark
384/8RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor
385/8RM/2011 - Pronájem nebytových prostor – garáže
386/8RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí
387/8RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Studentské 26,
Havířov-Podlesí
388/8RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
389/8RM/2011 - Žádost o změnu termínu plateb nájemného
390/8RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor na odloučeném
pracovišti MŠ Moravská
391/8RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– spol. Dragan cz, s.r.o.
392/8RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– p. Daniela Kucharczyková
393/8RM/2011 - Převod majetku příspěvkovým organizacím do vlastnictví
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394/8RM/2011 - Informativní zpráva - výsledky inventarizací majetku města k 31.12.2010
395/8RM/2011 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury
396/8RM/2011 - Informativní zpráva o přijatých darech příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Havířov za rok 2010
397/8RM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole
398/8RM/2011 - Snížení nájmu - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s.
399/8RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT
400/8RM/2011 - Oslavy Dne učitelů
401/8RM/2011 - Nominace členů do revizní komise havířovského hokeje
402/8RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.III
403/8RM/2011 - „Splašková kanalizace I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá),
Odkanalizování Bludovice a Dolní Datyně“ – zahájení užšího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
404/8RM/2011 - Změna schváleného programu 8.schůze RMH
405/8RM/2011 - Stavby č. 4034 a 7076 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ – změna usnesení o vyhlášení zadávacího řízení
406/8RM/2011 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí
407/8RM/2011 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín
408/8RM/2011 - Návrh řešení přidělení volných bytů na ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark
(1. – 5.NP)
409/8RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2010
410/8RM/2011 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích
411/8RM/2011 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
412/8RM/2011 - Žádost občanského sdružení LUNGTA – vyvěšení tibetské vlajky
413/8RM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
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Havířova ve II. pololetí roku 2011
414/8RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
– změna usnesení
415/8RM/2011 - Změny v komisích Rady města Havířova
416/8RM/2011 - VZ/ORG/1/11-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov
v květech 2011“
417/8RM/2011 - Dohoda o spolupráci mezi Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě
a statutárním městem Havířov
418/8RM/2011 - Informativní zpráva z jednání valné hromady Severomoravského
vodárenského svazu
419/8RM/2011 - Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje (SPRMSK)
420/8RM/2011 - Pracovní cesta do Katowic v Polsku ve dnech 6. – 8. 4. 2011
421/8RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.2.2011

376/8RM/2011 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části pozemku parc.č. 2105/505 , k.ú. Šumbark o výměře 13 m2
Martinu Svobodovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 10, IČ: 67711936
K již postavenému prodejnímu stánku PNS za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.3.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle platné metodické pomůcky:
13 m2 stánek x 800,- Kč = 10 400,- Kč/rok + DPH
s tím, že nájemné bude hrazeno ve dvou splátkách , a to pololetně
2. ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark
s paní Martinou Vaškovou, bytem Havířov-Šumbark, Moravská 6/408
ke dni 28.2.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správa majetku ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu pozemku
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2011
________________________________________________________________________________
377/8RM/2011 - Změna stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s.____________________
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
1. Ing. Eduarda Heczka jako druhého ověřovatele zápisu 10. bodu
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programu 8. schůze RMH
2. tyto změny stanov společnosti HTS,a.s. jako Dodatek č. XI:

Číslo
změny
1.

Původní
označení
4.3

2.

4.6

3.

4.8

4.

4.9

5.

4.10

6.
7.

4.11
4.12

8.

4.13

9.

4.14

10.

---

Text stanov k datu
22. 2. 2007
zámečnictví

Nové
označení
4.3

Změny v textu stanov k datu
23.2.2011
zámečnictví a nástrojářství

klempířství

4.6

montáž a opravy
vyhrazených plynových
zařízení
montáž a opravy
vyhrazených
elektrických zařízení
výroba, instalace a
opravy elektronických
zařízení

4.8

klempířství a oprava
karosérií
montáž, opravy, revize a
zkoušky plynových zařízení a
plnění nádob plyny
montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení

zprostředkování služeb
výroba strojů a zařízení
pro všeobecné účely
poskytování
technických služeb,
výroba, opravy a
montáž měřidel
-----

4.9
4.10

4.11

4.12

výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a
přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
zajišťujících řádný provoz
nemovitostí, bytů
a nebytových prostor

3. úplné znění stanov společnosti HTS,a.s. ve znění přílohy č. 2
ukládá
odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli
společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 8.3.2011
________________________________________________________________________________
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378/8RM/2011 - Změna stanov společnosti Technické služby Havířov a.s.__________________
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 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 TSH a.s.“)
schvaluje
1. Ing. Eduarda Heczka jako druhého ověřovatele zápisu 11. bodu programu
8. schůze RMH
2. tyto změny stanov společnosti TSH a.s. jako Dodatek č. VII:
Číslo
změny
1.

Původní
označení
5.2

Text stanov k datu
30.4.2003
Základní kapitál společnosti
je tvořen:
peněžitým vkladem,
ve výši 10 200 000,(slovy: deset milionů dvěstě
tisíc korun českých)
nepeněžitým vkladem
zakladatele,
ve výši: 83 510 000,- Kč
(slovy: osmdesáttři miliónů
pětsetdeset tisíc korun
českých) jehož předmětem
jsou nemovitosti:
1. Budova …

Nové
Změny v textu stanov k datu
označení
23.2.2011
5.2
Odstavec 5.2. nově zní:
Základní kapitál společnosti byl
splacen peněžitým vkladem
ve výši 10.200.000,- Kč
(slovy: desetmiliónůdvěstětisíc
korun českých) a nepeněžitým
vkladem zakladatele
ve výši 83.510.000,- Kč
(slovy: osmdesáttřimiliónůpětsetdesettisíc korun českých).

2.

----

----

5.4.

Základní kapitál společnosti je
zcela splacen.

3.

7.4

…Akcie jsou podmíněně
obchodovatelné, postup při
převodu akcií na jméno je
upraven těmito stanovami.

7.4.

Vypouští se celá 2. věta
odstavce. Zbytek textu odst. 7.4.
zůstává beze změny.

4.

7.14

Převod akcií na jméno je
podmíněn souhlasem
představenstva společnosti.
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Představenstvo společnosti
je povinno vydat souhlas
s převodem akcií vždy, kdy
se jedná o převod na jiného
stávajícího akcionáře a za
nominální hodnotu
převáděných akcií.“
5.

7.5

6.

15.2

Pravidla pro zvýhodněné
nabývání akcií zaměstnanci
společnosti
a) Společnost může vydat
další akcie na jméno –
zaměstnanecké akcie,
které jsou určeny pro
zaměstnance
společnosti…
b)
Členem představenstva je
ředitel společnosti.

7.13
až 7.15.

---

Vypouští se celý odstavec 7.5
a dosavadní odstavce 7.6 až 7.13
se označují jako odstavce 7.5
až 7.12.

---

Vypouští se celý odstavec 15.2
a dosavadní odstavce 15.3 a 15.4
se označují jako odstavce 15.2
a 15.3.

3. úplné znění stanov společnosti TSH a.s. ve znění přílohy č. 1
ukládá
odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli
společnosti Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 8.3.2011
________________________________________________________________________________
379/8RM/2011 - Návrh na úpravu ceny za ustájení zvířat v Útulku MAX__________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1421/OKS/2009, kterým se upravuje
článek V. cena takto:
- nebude stanovena maximální roční cena za poskytované služby
- náklady za ustájení 1 zvířete se mění a činí od 1.1.2011 do 30.6.2011:
110,- Kč /1 pes/1 den bez DPH (132,- Kč vč. 20%DPH)
80,- Kč/1 kočka nebo jiné drobné zvíře/ 1 den bez DPH (96,- Kč vč. 20% DPH)
pověřuje
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náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata
v Havířově-Prostřední Suché
Z: vedoucí OKS
T: 03/2011
ukládá
předložit rozvor nákladů za 1. pololetí 2011 a návrh na úspory nákladů (vč.
veterinárního ošetření) na provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v
Havířově - Prostřední Suché
Z: ředitel TSH a.s.
T: 06/2011
________________________________________________________________________________
380/8RM/2011 - Výpověď z pronájmu části pozemku parc.č. 2020/1, k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 2020/1 o výměře 13 m2,
k.ú. Havířov-město paní Marií Heczkové, bytem Havířov-Bludovice,
Mezidolí 9/381, IČ: 619 35 255, na kterém je umístěn prodejní stánek s prodejem
novin, časopisů, doplňkovým prodejem potravin a základních hygienických
potřeb, z důvodu realizace opravy komunikace a chodníku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem výpovědi
Z: vedoucí OSM
T: 25.3.2011
________________________________________________________________________________
381/8RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 4514, 4601, k.ú. Havířov-město,
dle GP č. 1737 - 626/2010 za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu
( investor : Hana Kocourková, bytem Havířov-Město, Na Důlňáku 1400),
za jednorázovou úhradu při výměře 4,1 m2,
ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
2. zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2194/1, 2194/3, k.ú. Šumbark,
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dle GP č. 1463 - 185/2010 za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu
( investor : Alexandra Grabovská, bytem Havířov-Město, Fibichova 219/5
a Kamil Grabovský, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1139/87b),
za jednorázovou úhradu při výměře 2,81 m2 , ve výši 5.000,- Kč + DPH,
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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: 31.5.2011
________________________________________________________________________________
382/8RM/2011 - Dopis pana Petra Hadaše____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. dopis pana Petra Hadaše zaevidovaný pod č.j. KP/8216/11 ze dne 21.1. 2011
ve věci připomínek k záměru pronájmu částí pozemků na místních
komunikacích za účelem zřízení vyhrazených parkovacích míst pro vozidla
Taxi a počtu kontrol vůči tomuto provozovateli
2. text odpovědi panu Petru Hadašovi, který je přílohou materiálu
________________________________________________________________________________
383/8RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 91,71 m2 v suterénu zdravotního
střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark, občanskému sdružení
„Sportovní-klub.cz“, IČ: 22815783, jako sklad sportovních potřeb
________________________________________________________________________________
384/8RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
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ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 3,90 m2 v suterénu obytného
domu na ul. J. Hory 2, Havířov-Město,
nájemkyni Ing. Dagmar Seidlové, dohodou k 28. 2. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 3,90 m2 v suterénu obytného domu
na ul. J. Hory 2, Havířov – Město, p. Veronice Seidlové,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2011
2.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 14 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Konzumní 22, Havířov-Šumbark,
nájemci p. Vladislavu Streitovi, dohodou k 28. 2. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 14 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Konzumní 22, Havířov-Šumbark,
p. Heleně Streitové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2011
________________________________________________________________________________
385/8RM/2011 - Pronájem nebytových prostor – garáže_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu na ul. J. Gagarina 26, Havířov-Podlesí,
nájemci p. Jiřímu Linetovi, dohodou k 28. 2. 2011
pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného domu
na ul. J. Gagarina 26, Havířov-Podlesí,
p. Miroslavu Bábelovi, ke garážování vlastního osobního vozidla, za podmínek:
- nájemné 600,- Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2011
________________________________________________________________________________
386/8RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí_
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 211,48 m2 v 1. poschodí objektu
na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí, Základní umělecké škole Bohuslava Martinů,
IČ: 62331663, jako taneční sály, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2011
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- stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
387/8RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Studentské 26,
Havířov-Podlesí____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 29,43 m2 v přízemí budovy
zdravotního střediska na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,
p. Martině Hricové, IČ: 60960761,
k provozování nehtového studia, za podmínek:
- nájemné 700,- Kč/m2/rok za nebytové prostory o výměře 21,98 m2
- nájemné 200,- Kč/m2/rok za nebytové prostory o výměře 7,45 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
388/8RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor___________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 301 o výměře 59 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. NP objektu Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
p. Pavle Chlapčákové, IČ: 67713807, k provozování keramické dílny
2.
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 305 o výměře 19,80 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 9,30 m2 ve 3. NP objektu Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
spol. DIKEDO s. r. o., IČ: 28561970, jako administrativní 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 od 1. 4. 2011,
- v případě neplacení nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého
porušení nájemní smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní
náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
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389/8RM/2011 - Žádost o změnu termínu plateb nájemného_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájemci nebytových prostor o výměře 70,34 m2 na Hlavní tř. 69, Havířov-Město,
spol. FORTUNA GAME a. s., IČ: 00418382,
změnu termínu plateb z roční platby na čtvrtletní platby s účinností od 1. 1. 2012,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
________________________________________________________________________________
390/8RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor na odloučeném
pracovišti MŠ Moravská ____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,
IČ: 61988588, pronájem nebytových prostor v objektu budovy odloučeného
pracoviště na ul. U Školy 145/17, Havířov-Dolní Suchá, pro
Českomoravskou mysliveckou jednotu, občanské sdružení, IČ: 67777252,
za podmínek:
- účel: kancelář v 1. poschodí o výměře 58,50 m2
školící místnost ve 2. poschodí o výměře 30,80 m2
- celková výměra nebytových prostor: 89,30 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 3. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné 100,- Kč/měsíčně bez DPH + hrazení služeb
________________________________________________________________________________
391/8RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku –
spol. Dragan cz, s. r. o._______________________________________________
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 obytného domu na Hlavní
třídě 230/72, Havířov-Město, z nájemce spol. Dragan cz, s. r. o., IČ: 25893963,
na p. Jiřinu Simonovou, IČ: 48785598,
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
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- nájemné 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1.2. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: restaurace s hernou
________________________________________________________________________________
392/8RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– p. Daniela Kucharczyková__________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§ 487 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 32,65 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice,
z nájemkyně p. Daniely Kucharczykové, IČ: 74323148,
na p. Michala Hlavatého, IČ: 73920584
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 55,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1.3. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna potravin
________________________________________________________________________________
393/8RM/2011 - Převod majetku příspěvkovým organizacím do vlastnictví_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
bezúplatný převod neinvestičního majetku města příspěvkovým organizacím
dle přílohy:
1. Majetek v celkové pořizovací ceně 15 102,24 Kč - příspěvkové organizaci
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace IČ: 70 95 81 22, sídlo: Havířov-Město, 1.máje 956/10a, PSČ: 736 01
2. Majetek v celkové pořizovací ceně 152 557,00 Kč - příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace, IČ: 75 02 75 69, sídlo: Havířov-Životice, Zelená 112/2, PSČ 736 01
3. Majetek v celkové pořizovací ceně 15 451,00 Kč - příspěvkové organizaci
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČ: 62 33 12 21, sídlo: Havířov – Město, Gorkého 329/1, PSČ: 736 01
4. Majetek v celkové pořizovací ceně 192 000,00 Kč - příspěvkové organizaci
Mateřská škola Havířov- Město Horymírova 7/1194,
IČ: 61 98 86 34, sídlo: Havířov – Město, Horymírova 1194/7, PSČ: 736 01
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________________________________________________________________________________

394/8RM/2011 - Informativní zpráva - výsledky inventarizací majetku města k 31.12.2010___
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky inventarizace majetku a závazků statutárního města Havířova
k 31.12.2010
________________________________________________________________________________
395/8RM/2011 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. zvýšení příspěvku z 3.000,- Kč na 3.500,- Kč/ 1 dítě/ 1 rok v níže uvedených
soukromých mateřských školách
2. poskytnutí dotace na provoz na rok 2011 pro níže uvedené soukromé mateřské
školy z rozpočtu odboru školství a kultury, a to takto:
- Mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark
(IČ 25 37 27 93)
……………………………………………………..… ve výši 262.500,- Kč
- Sdružení pro činnost SMŠ K. Čapka, K. Čapka 8, Havířov-Město
(IČ 66 18 24 76)
……………………………………………………..… ve výši 238.000,- Kč
3. uzavření dohod s příjemci jednotlivých dotací
________________________________________________________________________________
396/8RM/2011 - Informativní zpráva o přijatých darech příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Havířov za rok 2010_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o přijatých finančních a věcných darech příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířov za rok 2010
________________________________________________________________________________
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397/8RM/2011 - 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
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) o částku 340.000,- Kč
a poskytnout investiční dotaci ve výši 340.000,- Kč
uložit
ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
o částku 340.000,-Kč a poskytnout investiční dotaci ve výši 340.000,- Kč do návrhu
úprav rozpočtu II. na rok 2011
________________________________________________________________________________
398/8RM/2011 - 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 100,- Kč/rok včetně DPH, přičemž je nájemce povinen
zaplatit nájemné za užívání nebytových prostor třetí osoby převodem na účet
pronajímatele od 1.1.2011 do 31.12.2012
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nemovitosti
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2011
________________________________________________________________________________
399/8RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT____________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MŠMT
v celkové výši 2.192.000,- Kč příspěvkovou organizací města:
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Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)
na projekt:
Peníze školám
…..………..…………..……………….2.192.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2011
________________________________________________________________________________
400/8RM/2011 - Oslavy Dne učitelů__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. udělení ocenění při oslavách Dne učitelů dne 23.3.2011
ve Společenském domě Havířov za dlouholetou nadstandardní pedagogickou
činnost těmto pedagogickým pracovníkům:
Ing. Mgr. Jindřichu Hoňkovi, Církevní středisko volného času sv. Jana Boska
Mgr. Lence Drábkové, ZŠ K. Světlé
Mgr. Věře Novákové, ZŠ Gen. Svobody
Mgr. Heleně Lukové, ZŠ Školní
Mgr. Anně Švantnerové, ZŠ Gorkého
2. udělení ocenění za příkladnou reprezetanci města Havířova těmto žákům
a studentům:
Zuzaně Čapandové, ZŠ M. Kudeříkové
Daniele Mlčúchové, ZŠ Jarošova
Kristině Richterové, ZŠ Mládežnická
Markovi Petlákovi, ZŠ Gen. Svobody
Martinovi Vertéšimu, Gymnázium Komenského
kolektivu 12 žáků ZŠ K. Světlé ve složení: Lenka Rejlová, Lenka Hinzeová,
Veronika Kavanová, Petra Sněhotová , Eva Malaníková, Iveta Mokrejšová,
Veronika Mikulová, Tereza Horáková
Martin Zemánek, Jakub Žwak, Adam Sasen, David Peca
ukládá
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: 23.3. 2011
________________________________________________________________________________
401/8RM/2011 - Nominace členů do revizní komise havířovského hokeje___________________
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Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci revizní komise občanského sdružení HC AZ Havířov 2010
a HC Havířov 2010 s.r.o. pro volební období 2010 - 2014
________________________________________________________________________________
402/8RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.III______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
dle Přílohy č.1
2. Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
dle Přílohy č.2
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2
Z: vedoucí OIV
T: 02/2011
________________________________________________________________________________
403/8RM/2011 - „Splašková kanalizace I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá),
Odkanalizování Bludovice a Dolní Datyně“ – zahájení užšího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá
a Prostřední Suchá“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ano
(2 části - 1. část Dolní a Prostřední Suchá
a 2. část Bludovice a Dolní Datyně)
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení (omezení na 10 zájemců
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s nejvyšší hodnotou indexu IN95)
4. výši požadované jistoty:

2% z předpokládané ceny veřejné
zakázky

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 8/2011
předpokládané ukončení: 9/2013

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí hodnotící kritéria:
výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
výše přislíbené bankovní záruky za realizaci v Kč
výše přislíbené bankovní záruky za záruční lhůtu v Kč

80 %
10 %
10 %

8. ostatní podmínky:
a) maximální doba realizace 26 měsíců
b) záruční doba na:
- stavební část zakázky – 48 měsíců
- technologickou část zakázky – 24 měsíců
- povrchy silnic – 48 měsíců
c) výše bankovních záruk je omezená maximálně výši nabídkové ceny
(Kč bez DPH)
d) uchazeči mohou podat nabídku pouze na všechny části veřejné zakázky
e) uchazeč je povinen provést vlastními silami minimálně 70% objemu
stavebních prací
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, oprávnění k činnostem prováděným hornickým způsobem)
- doklad osvědčující odbornou způsobilost (osvědčení o autorizaci v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, dopravní stavby
a technologická zařízení staveb)
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- výkaz celkového obratu za poslední 3 účetní období , přičemž je požadováno,
aby v žádném ze sledovaných účetních období neklesl celkový roční obrat ve
stavební výrobě pod limit 1,0 mld, Kč. a obrat za plnění dosažená s ohledem
na předmět veřejné zakázky v oblasti vodohospodářských staveb
(infrastruktur) pod limit 500 mil. Kč za rok
- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, na částku alespoň 500 mil. Kč, přičemž
maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 100 tis. Kč
- účetní uzávěrka, ve které bude splněna hodnota indexu důvěryhodnosti 2,0
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a současně splněny minimální hodnoty poměrových ukazatelů,
tj. běžná likvidita > 1,2, celková zadluženost < 65% a obrat ve stavební
výrobě 700 mil. Kč)
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací za posledních 5 let, včetně alespoň:
a) 2 osvědčení o provedení výstavby vodohospodářské infrastruktury
(kanalizace, čerpací stanice, čističky odpadních vod) s minimálním
finančním objemem 500 mil Kč
b) 3 osvědčení o provedení výstavby vodohospodářské infrastruktury
(kanalizace, čerpací stanice, čističky odpadních vod) s minimálním
finančním objemem 200 mil Kč
c) 1 osvědčení o provedení výstavby zahrnující realizaci protlaku
bezvýkopovou technologií o minimálním průměru DN 500 a minimální
délce 50 m
d) 1 osvědčení o provedení výstavby zahrnující realizaci shybky pod vodním
tokem s průtokem min 3 m/s a to protlakem minimálně DN 100
a minimální délce 30 m
- opatření z hlediska systému řízení jakosti (ISO 9001), ochrany životního
prostředí (ISO 14001) a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(OHSAS 18001), a to pro oblasti, které jsou předmětem veřejné zakázky
- doklad o vlastnictví nebo smlouvy s vlastníkem zařízení pro výrobu
obalované směsi, a to 1 ks obalovny asfaltových směsí v dopravní
vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP
13. jmenování členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Radoslav Basel
3. Ing. Pavel Jirka, (Veřejné zakázky, s.r.o.)
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Vojtěch Kozák
2. Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
3. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Petra Kvapulinská
4. Ing. Jiří Špiřík
Jaromír Werner
5. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
6. Ing. Pavel Jirka
Mgr. Markéta Šuraňová
15. zadávací lhůta:

300 dnů od data skončení lhůty
pro podání nabídek

ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 4.3.2011
________________________________________________________________________________
404/8RM/2011 - Změna schváleného programu 8.schůze RMH___________________________
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Rada města Havířova
schvaluje
změnu schváleného pořadí projednávaných bodů programu
8.schůze Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
405/8RM/2011 - Stavby č. 4034 a 7076 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ – změna usnesení o vyhlášení zadávacího řízení____________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 291/6RM/2011 ze dne 2.2.2011 takto:
bod 12 nově zní:
12. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam významných služeb - správce stavby (inženýra stavby, supervizora,
technického dozoru), které uchazeč poskytl v posledních 3 letech, včetně
minimálně 1 osvědčení na správce stavby vodohospodářského charakteru
(výstavba kanalizace) s investičním nákladem alespoň 200 miliónů Kč
bez DPH, přičemž toto dílo bylo prokazatelně dokončeno
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to minimálně:
- vedoucího týmu s vysokoškolským vzděláním technického směru, s min.
15-letou praxí v investiční výstavbě, účasti na dozorování alespoň 1
dokončeného investičního projektu vodohospodářského charakteru
s investičním nákladem alespoň 200 miliónů Kč bez DPH v posledních 3
letech, se znalostí českého jazyka v komunikační úrovni
- zástupce vedoucího týmu s vysokoškolským vzděláním technického směru
vodohospodářského oboru, s min. 10-letou praxí v investiční výstavbě,
účasti na dozorování alespoň 1 dokončeného investičního projektu z oblasti
životního prostředí (výstavby splaškové kanalizace a čistíren odpadních
vod) a s investičními náklady alespoň 70 miliónů Kč bez DPH, se znalostí
českého jazyka v komunikační úrovni
- 2 členů týmu (technický dozor stavebníka) s vysokoškolským nebo
středoškolským vzděláním, s min. 5-letou praxí v investiční výstavbě,
účasti na dozorování alespoň 1 investičního projektu z oblasti životního
prostředí ( výstavby splaškové kanalizace a čistíren odpadních vod) a
s investičními náklady alespoň 50 miliónů Kč bez DPH, se znalostí
českého jazyka v komunikační úrovni,
c) certifikát ČSN EN ISO 9000 (systém řízení jakosti)
________________________________________________________________________________
406/8RM/2011 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí___________________________
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Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotací základní organizaci Českého svazu včelařů v Havířově,
IČ 63 73 02 35, ve výši 37 680,- 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
________________________________________________________________________________
407/8RM/2011 - 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
________________________________________________________________________________
408/8RM/2011 - Návrh řešení přidělení volných bytů na ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark
(od 1. – 5. NP)______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
návrh řešení na přidělení volných bytů od 1. do 5. NP o velikosti 0+1 a 0+2
na ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark v tomto pořadí:
1. přidělení bytů obyvatelům Domova seniorů Havířov, středisko Luna, kterým
nebyl přiznán příspěvek na péči
2. přidělení bytů občanům zařazeným do pořadníku nebo evidence žadatelů o byty
v DPS, za předpokladu nenaplnění kapacity volných bytů dle bodu 1.
3. přidělení bytů občanům s trvalým bydlištěm v Havířově za předpokladu, že
dosáhli důchodového věku nebo nároku na starobní důchod s nepřiměřeným
bydlením nebo nemožnosti splácet úhrady spojené s bydlením vzhledem
k vyplácenému důchodu, za předpokladu nenaplnění kapacity volných bytů
dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí OSV
T: březen-duben 2011
________________________________________________________________________________
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409/8RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2010_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2010
________________________________________________________________________________
410/8RM/2011 - 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 2010
________________________________________________________________________________
411/8RM/2011 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Uzavření smlouvy o bezúplatného převodu majetku ČR - Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561
- ventilátor přetlakový Papin 500, inventární číslo: 34290009,
rok pořízení 1999, pořizovací cena 66 405,00 Kč
do majetku města ( pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Havířov Životice ).
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města podpisem smlouvy
o bezúplatném převodu majetku
Z: vedoucí ORG
T: 31.3. 2011
________________________________________________________________________________
412/8RM/2011 - Žádost občanského sdružení LUNGTA – vyvěšení tibetské vlajky__________
Rada města Havířova
schvaluje
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vyvěšení tibetské vlajky před budovou Magistrátu města Havířova
dne 10. března 2011
________________________________________________________________________________
413/8RM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova ve II. pololetí roku 2011_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II. pololetí roku 2011 takto :
19.09.2011
14.11.2011
19.12.2011
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova ve II. pololetí roku 2011 takto :
20.07.2011
17.08.2011
7.09.2011
21.09.2011
12.10.2011
2.11.2011
16.11.2011
30.11.2011 (k rozpočtu r. 2012)
7.12.2011
21.12.2011
________________________________________________________________________________
414/8RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
– změna usnesení___________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
změnit v usnesení č. 5576/83/10 (Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné
práce) ze dne 29.9.2010 odrážce druhé číslo „40“ na „25“
________________________________________________________________________________
415/8RM/2011 - Změny v komisích Rady města Havířova_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rezignaci člena Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města
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Havířova pana Mgr. Josefa Guňky z osobních důvodů
2. rezignace členů Občanské komise č.2 pro část města Havířov-Dolní Datyně
paní Naděždy Mojové a pana Gűntera Sembola
jmenuje
pana Mgr. Libora Nováka do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního
provozu Rady města Havířova
s účinností od 24.2.2011
________________________________________________________________________________
416/8RM/2011 - VZ/ORG/1/11-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov
v květech 2011“____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku ze Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu pro VZ
zn. VZ/ORG/1/11-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov
v květech 2011“
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: 25.2.2011

pověřuje

poradu vedení rozhodnutím o zadání veřejné zakázky VZ/ORG/1/11-TO
________________________________________________________________________________
417/8RM/2011 - Dohoda o spolupráci mezi Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě
a statutárním městem Havířov________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Klubem přátel
Hornického muzea v Ostravě v navrženém znění
pověřuje
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podpisem Dohody o spolupráci primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka
Z: vedoucí KP
T: 28.2.2011
________________________________________________________________________________
418/8RM/2011 - Informativní zpráva z jednání valné hromady Severomoravského
vodárenského svazu_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu z jednání valné hromady Severomoravského vodárenského
svazu (dále SMVS) konané dne 19. ledna 2011 v Dětmarovicích
________________________________________________________________________________
419/8RM/2011 - Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje (SPRMSK)__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje
________________________________________________________________________________
420/8RM/2011 - Pracovní cesta do Katowic v Polsku ve dnech 6. – 8. 4. 2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka do Katowic v Polsku ve dnech 6. – 8.4. 2011
na 3. tématické setkání partnerů projektu PROSPECTS
________________________________________________________________________________
421/8RM/2011 - 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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………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 9. schůze Rady města Havířova
konané dne 9.3.2011

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/24 989/Kl/2011

V Havířově dne 10.3.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 9. schůzi Rady města Havířova, konané dne 9.3.2011
422/9RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
423/9RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 8.schůze RMH, konané dne 23.2.2011
424/9RM/2011 - Schválení programu 9. schůze RMH, konané dne 9.3.2011
425/9RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
426/9RM/2011 - Změny v povodňové komisi
427/9RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Mrazírenský sklad ovoce a zeleniny a výroba
zmrazeného ovoce a zeleniny Životice“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
428/9RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Výstavba 65 garáží, 12 stání, přípojky NN
a dešťové kanalizace v Havířově-Šumbarku“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
429/9RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
430/9RM/2011 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,
příspěvkové organizace
431/9RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.
432/9RM/2011 - Dodatek č. 1 k Návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2011
– rozpočtová opatření č. 1. – 18.
433/9RM/2011 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r.2010
434/9RM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec –
prosinec 2010
435/9RM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
436/9RM/2011 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09
437/9RM/2011 - Dodatek č.1 Statutu fondu nájemního bydlení
438/9RM/2011 - Změna „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví
na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č.72/1994 Sb. v platném znění“
439/9RM/2011 - Uzavření příkazní smlouvy s MRA, s.r.o. k zajištění kontroly, dozoru
a administrativních činností při provádění oprav a rekonstrukcí budov
ve smyslu „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví
na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č. 72/94 Sb., v platném znění“
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440/9RM/2011 - Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací vykonávaných
zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3, odst.3, písm. e) mandátní smlouvy
441/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 32
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark
442/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.44 o vel. 1+2
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě
443/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.14 o vel. 0+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
444/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8 o vel. 1+3
na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbark
445/9RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
446/9RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice
447/9RM/2011 - Záměr prodeje nebytové jednotky
448/9RM/2011 - Záměr bezúplatného převodu objektu na ul. B. Němcové 1207, HavířovŠumbark
449/9RM/2011 - Žádosti o odprodej nemovitosti na Národní tř. 581, Havířov - Město
450/9RM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá
451/9RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – Ing. Vaněk, paní Gronychová
452/9RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá“ - doplnění
453/9RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 982, k.ú. Bludovice
454/9RM/2011 - Ocenění věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s.
455/9RM/2011 - Záměr pronájmu ateliéru formou veřejné soutěže
456/9RM/2011 - Prodloužení výpůjčky nemovitostí Armádě spásy
457/9RM/2011 - Žádost o změnu nájemní smlouvy
458/9RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy
459/9RM/2011 - Pronájem nebytových prostor Městskému kulturnímu středisku Havířov
460/9RM/2011 - Předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
461/9RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – zadání
projektové a inženýrské činnosti
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462/9RM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010
463/9RM/2011 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2011 – bezbariérové byty
na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality
464/9RM/2011 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok 2010
465/9RM/2011 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
466/9RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT
467/9RM/2011 - Souhlas zřizovatele s prodloužením návratné finanční výpomoci - financování
projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko
468/9RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu
odboru školství a kultury
469/9RM/2011 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
470/9RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011
sportovním a mimosportovním subjektům
471/9RM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací
472/9RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
473/9RM/2011 - Žádost o schválení Seznamu projektů č. 3 doporučených k podpoře
v rámci intervence 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství IPRM IOP
„Zóna Šumbark II Za Teslou“
474/9RM/2011 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010)
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“
475/9RM/2011 - „Roční zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010) v rámci IPRM
pro ROP „Přitažlivé město Havířov“
476/9RM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
477/9RM/2011 - JŘBU/1/OIV/11 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 2. etapa – Ulice U Tesly
a Šípková, plocha u ul. Mládí“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
478/9RM/2011 - Informace o změnách zástupců města v orgánech obchodních společností
města a návrh na znovuzvolení členů představenstva společnosti TSH a.s.
a dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
479/9RM/2011 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
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480/9RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o., Městská realitní agentura,s.r.o. – stanovení termínu
a programu jednání jediného společníka v působnosti valné hromady
481/9RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s., Technické služby Havířov a.s.
– stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti
valné hromady
482/9RM/2011 - Odměny členům komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních orgánů
483/9RM/2011 - Návrh programu 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 9. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.3.2011
422/9RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 9. schůze Rady města Havířova, konané dne 9.3.2011
Ing. Jiřího MARTÍNKA
________________________________________________________________________________
423/9RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 8.schůze RMH, konané dne 23.2.2011___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 8.schůze Rady města Havířova, konané
dne 23.2.2011
________________________________________________________________________________
424/9RM/2011 - Schválení programu 9. schůze RMH, konané dne 9.3.2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 9.schůze Rady města Havířova, konané dne 9.3.2011
upravený dle připomínek členů rady města
________________________________________________________________________________
425/9RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
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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5427/82/10 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá
5576/83/10 Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně
prospěšné práce
5633/84/10 Žádost o finanční podporu v rámci dotačního rogramu
Podpora terénní práce pro ok 2011
87/4RM/2010 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Světelné signalizační zařízení křižovatky ul. Dlouhá třída
a Národní třída“
129/4RM/2010 Projekt „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání
zaměstnanců na Magistrátu města Havířova“ – zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení na služby
148/5RM/2011 Vyjádření statutárního města Havířova ke konceptu Územního
plánu Karviné
157/5RM/2011 Stavba č. 7058 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou
– 2. etapa – Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí“ zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou
zakázku
189/5RM/2011 Smluvní vztahy pro stavbu:
„Obchodní a společenské centrum Havířov-Skleníky“
240/5RM/2011 Záměr změny stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
a Technických služeb Havířov a.s.
284/6RM/2011 Pronájem nebytových prostor v Radnici
291/6RM/2011 Stavby č. 4034 a 7076 - „Správce stavby - Splašková kanalizace
Bludovice a Dolní Datyně“ - zahájení otevřeného řízen na
veřejnou zakázku na služby
292/6RM/2011 PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4 – zahájení
řízení na podlimitní veřejnou zakázku
300/6RM/2011 Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění
městské hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města
Havířov v r. 2011, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
301/6RM/2011 Dodatek č. 8 a Dodatek č. 9 ke smlouvám o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti území města Havířova v r. 2011
309/6RM/2011 Žádost o změnu nájemce Smlouvy o nájmu nebytových prostor
v KD L. Janáčka z fyzické osoby - slečny Terezy Olšarové na
Taneční školu Horizonty Havířov – o čanské sdružení
319/7RM/2011 Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek
321/7RM/2011 Sportovec města Havířova roku 2010
322/7RM/2011 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro Klub
přátel hornického muzea v Ostravě, pob čka Havířov
330/8RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.
1 o vel. 1+3 na ulici Uzavřená 1017/7 v Havířově-Město
331/8RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.
17 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark
332/8RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.
10 o vel. 1+2 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark
333/8RM/2011 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13
o velikosti 48.25 m2 v domě na ulici U Lesa 281/1 v HavířověMěstě
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334/8RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.7 o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město
380/8RM/2011 Výpověď z pronájmu části pozemku parc.č. 2020/1,
k.ú. Havířov-město
399/8RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace
poskytnuté MŠMT
402/8RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.III
403/8RM/2011 „Splašková kanalizace I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá),
Odkanalizování Bludovice a Dolní Datyně“
– zahájení užšího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce
416/8RM/2011 VZ/ORG/1/11-TO „Zajištění a provedení floristické části akce
Havířov v květech 2011“
________________________________________________________________________________
426/9RM/2011 - Změny v povodňové komisi___________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Ing. Dagmar Lapišovou z Povodňové komise města Havířova
jmenuje
Ing. Radka Filipczyka členem Povodňové komise města Havířova
________________________________________________________________________________
427/9RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Mrazírenský sklad ovoce a zeleniny a výroba
zmrazeného ovoce a zeleniny Životice“ podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Mrazírenský sklad ovoce a zeleniny a výroba
zmrazeného ovoce a zeleniny Životice“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
uvedené v příloze č. 1 a doplněné o tyto další podmínky:
- Vyhodnotit nosnost stávající vozovky Padlých hrdinů v Havířově-Životicích
- Přeorganizovat nájezd aut na ul. Michnikova tak, aby došlo k významnému
odklonu tohoto nájezdu od zahrady Základní školy a Mateřské školy HavířovŽivotice Zelená, příspěvková organizace (dále jen „MŠ“)
- Významně odclonit zahradu MŠ zelenou stěnou proti exhalacím a hluku
- Provoz automobilové dopravy uvnitř areálu „mrazírny“ organizovat tak, aby
neprobíhal přímo u plotu MŠ, ale z opačné strany kvůli hluku a exhalacím
- Důsledně vyhodnotit případné pachové vlivy
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pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 14.3.2011
________________________________________________________________________________
428/9RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Výstavba 65 garáží, 12 stání, přípojky NN
a dešťové kanalizace v Havířově-Šumbarku“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Výstavba 65 garáží, 12 stání, přípojky NN a
dešťové kanalizace 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: 14.3.2011
________________________________________________________________________________
429/9RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
rozhodnout
1. o pořízení 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 za podmínky
úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4
stavebního zákona
v lokalitě č. 1 - na části pozemku parc.č. 2344/1 a pozemku parc.č. 2345
v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 2 - na části pozemku parc.č. 651 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 5 - na pozemcích parc.č. 4034, 4038, 4035, 4036
v k.ú. Havířov-město
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 1101 v k.ú. Bludovice
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
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2. o nepořízení 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. 3 - na pozemku parc.č. 179 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 4 - na části pozemku parc.č. 4478 v k.ú. Havířov-město
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
________________________________________________________________________________
430/9RM/2011 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,
příspěvkové organizace_____________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
1. ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace rekondičněozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, letního integrovaného rekondičního
pobytu dětí s poruchami pohybového ústrojí a týdenních příměstských táborů
dětí pro rok 2011 zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2011
- snížení výdajů odboru sociálních věcí o částku 650,00 tis. Kč,
- navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci
ASTERIX – Středisko volného času Havířov o částku 650,00 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: březen 2011
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 2011 z účtu příspěvkové
organizace ASTERIX – Střediska volného času Havířov na příjmový účet
města Havířova
Z: ředitelka ASTERIX
T: říjen 2011
________________________________________________________________________________
431/9RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 1. – 18._______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2011
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
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2 094 360,84 tis. Kč
880 970,17 tis. Kč
26 255,07 tis. Kč
9 000,00 tis. Kč
1 178 135,60 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
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

2 391 497,41 tis. Kč
2 101 434,51 tis. Kč
800,00 tis. Kč
57 412,50 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
247 941,62 tis. Kč
252 600,00 tis. Kč
256 500,00 tis. Kč
683 280,00 tis. Kč
15 500,00 tis. Kč
65 731,00 tis. Kč
487 069,39 tis. Kč
34 000,00 tis. Kč
290 062,90 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
7 807,90 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
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ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary

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
33 000,00 tis. Kč
37 540,00 tis. Kč
15 585,00 tis. Kč
31 100,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+297 136,57 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+569 610,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
–347 080,00 tis. Kč
aktivní operace řízení likvidity – příjmy
+54 500,00 tis. Kč
aktivní operace řízení likvidity – výdaje
–54 500,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+74 606,57 tis. Kč
________________________________________________________________________________
432/9RM/2011 - Dodatek č. 1 k Návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2011
– rozpočtová opatření č. 1. – 18.______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2011
________________________________________________________________________________
433/9RM/2011 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2010________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
a) výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010,
b) rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010
do rezervních fondů a do fondů odměn dle přílohy,
c) převod částky 20 000,00 Kč z fondu rezervního příspěvkové organizace
MŠ Petřvaldská do fondu investičního této organizace,
d) převod částky 100 000,00 Kč z fondu rezervního příspěvková organizace
ZŠ Jarošova do fondu investičního této organizace,
e) převod částky 800 000,00 Kč z fondu rezervního příspěvkové organizace SSRZ
do fondu investičního této organizace.
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ukládá
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010 a ze schválených
převodů z fondů rezervních k posílení fondů investičních do účetních výkazů
za období leden – červen 2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2010
________________________________________________________________________________
434/9RM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec –
prosinec 2010_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec – prosinec 2010
________________________________________________________________________________
435/9RM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
zhodnocení finančních prostředků Fondu hospodářských aktivit města Havířova
ve výši 22 000,0 tis. Kč na dobu 6-ti měsíců formou termínovaného vkladu
u společnosti Volksbank CZ, a.s., IČ: 25083325
________________________________________________________________________________
436/9RM/2011 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09 uzavřené dne 30.10.2009 mezi městem
Havířovem a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČ: 31320155, podnikající na
území České republiky prostřednictvím organizační složky Všeobecná úverová
banka, a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019.
13

USNESENÍ
z 9.schůze Rady města Havířova
konané dne 9.3.2011

pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09
________________________________________________________________________________
437/9RM/2011 - Dodatek č.1 Statutu fondu nájemního bydlení___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Dodatek č. 1 Statutu fondu nájemního bydlení, ve znění přílohy č. 1,
s účinností od 1. 4. 2011
________________________________________________________________________________
438/9RM/2011 - Změna „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví
na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č.72/1994 Sb. v platném znění“_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. změnu „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných
částech domu z majetku města Havířova dle zákona č.72/1994 Sb.
v platném znění“
2. úplné znění „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví
na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č.72/1994 Sb. v platném znění“ dle přílohy
________________________________________________________________________________
439/9RM/2011 - Uzavření příkazní smlouvy s MRA, s.r.o. k zajištění kontroly, dozoru
a administrativních činností při provádění oprav a rekonstrukcí budov
ve smyslu „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
pověřuje
MRA, s.r.o, U Lesa 3a/865, Ha-Město, k zajištění kontroly, dozoru
a administrativních činností při provádění oprav a rekonstrukcí 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“
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schvaluje
1. odměnu MRA, s.r.o. za zajištění kontroly, dozoru a administrativních činností
při provádění oprav a rekonstrukcí budov, ve kterých proběhla privatizace, ve
výši 1% z požadované částky, nejméně však 1.000,- Kč za každou jednotlivou
vyřízenou žádost společenství vlastníků bytových jednotek
2. uzavření příkazní smlouvy s MRA, s.r.o. k zajištění kontroly, dozoru
a administrativních činností při provádění oprav a rekonstrukcí budov
s účinností od 1.4. 2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem příkazní smlouvy
s MRA, s.r.o. k zajištění kontroly, dozoru a administrativních činností při
provádění oprav a rekonstrukcí budov
Z: vedoucí OPS
vedoucí OSM
T: 31.3.2011
________________________________________________________________________________
440/9RM/2011 - Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací vykonávaných
zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3, odst.3, písm. e) mandátní smlouvy__
Rada města Havířova

schvaluje
dodatek k mandátní smlouvě ze dne 30.8.2007 uzavřené mezi statutárním městem
Havířov a Městskou realitní agenturou, s.r.o., příloha č. 5 - Ceník prací, odst. 2
s platností od 1.3.2011
Domovnické a úklidové práce vč. úklidu sněhu pro byty 120,- Kč/hod (bez DPH)
Ostatní práce vykazované hodinovou sazbou uvedené v příloze č. 5 zůstávají
zachovány
ukládá
vypracovat příslušný dodatek mandátní smlouvy

Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
441/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 32
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 32 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark
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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: 14.3.2011
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
________________________________________________________________________________
442/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.44 o vel. 1+2
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.44 o vel. 1+2
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: 14.3.2011
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
________________________________________________________________________________
443/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.14 o vel. 0+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.14 o vel. 0+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
16

USNESENÍ
z 9.schůze Rady města Havířova
konané dne 9.3.2011

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 14.3.2011
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
________________________________________________________________________________
444/9RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8 o vel. 1+3
na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.8 o vel. 1+3
na ulici Heleny Malířové 1153/4 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: 14.3.2011
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
________________________________________________________________________________
445/9RM/2011 - 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 1.2.2011 do 1.3.2011 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 1.2.2011
do 1.3.2011 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
446/9RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/56 v k.ú. Bludovice,
zahrada o výměře 2 m2,
manželům Ing. Václavu Jůchovi a Marii Jůchové, bytem Šeříková 9,
Havířov-Bludovice, za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
447/9RM/2011 - Záměr prodeje nebytové jednotky_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje nebytové jednotky č. 1050/3 o výměře 82,80 m2
v 1. nadzemním podlaží obytného domu ul. Matuškova č. p. 1050 a podíl
v rozsahu 9658/10000 na společných částech domu a pozemku parcela č. 1054,
zastavěná plocha o výměře 232 m2 v k. ú. Havířov-město,
p. MUDr. Jiřině Herokové, ke zřízení střediska všeobecných zdravotních služeb
neschvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 82,80 m2 v 1. nadzemním podlaží
obytného domu ul. Matuškova č. p. 1050, Havířov – Město, občanskému sdružení
Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, IČ: 27033309,
jako zařízení pro rodiny s dětmi
________________________________________________________________________________
448/9RM/2011 - Záměr bezúplatného převodu objektu na ul. B. Němcové 1207, HavířovŠumbark__________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr bezúplatného převodu nemovitostí – budovy č. p. 1207 na pozemku
parc. č. 334 a pozemek parc. č. 334, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 466 m2,
vše v k. ú. Šumbark, občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR,
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středisko 813.02 Havířov, IČ: 18055958, k provozování zařízení pro děti a mládež,
z důvodu podpory činnosti organizace zabývající se prací s dětmi ze sociálně
znevýhodněného prostředí
________________________________________________________________________________
449/9RM/2011 - Žádosti o odprodej nemovitosti na Národní tř. 581, Havířov-Město_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části nemovitosti č. p. 581 na pozemku parc. č. 422
a pozemek parc. č. 422 o výměře 306 m2 v k.ú. Havířov-město
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor na Národní tř. č. p. 581, Havířov-Město:
1. o výměře 312,50 m2 spol. Lékárna Quercus s. r. o., IČ: 65141679,
k provozování lékárny
2. o výměře 178,47 m2 spol. UROMED s. r. o., IČ: 26790386,
k provozování urologické ambulance
________________________________________________________________________________
450/9RM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení ZMH č. 224/5/ZM/07, ze dne 3. 9. 2007,
kterým by schválen výkup pozemku parc. č. 385/10 k.ú. Dolní Suchá
za cenu dle znaleckého posudku,
schválit
výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 385/10, vodní plocha, o výměře 62 m2,
dle požadavku prodávajícího: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234
za kupní cenu dohodou ve výši 15.000,-Kč
________________________________________________________________________________
451/9RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – Ing. Vaněk, paní Gronychová____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 2162/1, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 207 m2,
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na které se nachází místní komunikace ul. Nová od spoluvlastníků:
- Ing. Roman Vaněk, bytem Havířov-Dolní Suchá, Lazecká 150/6, podíl ve výši ½
- paní Dana Gronychová, bytem Šumperk, Myslivecká 2658/3, podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 91 494,-Kč (tj. 442,- Kč/m2)
schvaluje
nájem za pozemek parc.č. 2162/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 207 m2,
k.ú. Šumbark od října 2010 do doby výkupu pozemku
ve spoluvlastnictví
- Ing. Roman Vaněk, bytem Havířov-Dolní Suchá, Lazecká 150/6, podíl ve výši ½
- paní Dana Gronychová, bytem Šumperk, Myslivecká 2658/3, podíl ve výši ½
za nájemné ve výši 2 588,- Kč
________________________________________________________________________________
452/9RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá“ - doplnění_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
1. výpůjčku částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1737/6 a parc.č. 1732/3
o celkové výměře cca 73 m2, k umístění hlavního řadu splaškové kanalizace
půjčitelé: manž. Ladislav Drábek a Danuše Drábková, Budovatelů 1275/50a,
Havířov-Prostřední Suchá,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému
užívání stavby, s tím, že stavba města bude na pozemcích vlastníků realizována
bezvýkopovou technologií, (protlakem)
a dále bude na náklady města vybudována kanalizační přípojka dl. cca 10 m,
pro objekt č.p. 1275 na pozemku parc. č. 1732/4 a zaslepená přípojka
dl.cca 0,5 m, k pozemku parc. č. 1737/6
2. zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Prostřední Suchá, ve prospěch
oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka umístěného hlavního řadu
splaškové kanalizace na části parc.č. 1737/6 a parc.č. 1732/3 o celkové výměře
cca 73 m2, dle zaměření,
povinní manž. Ladislav Drábek a Danuše Drábková, Budovatelů 1275/50a,
Havířov-Prostřední Suchá,
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma
a 500,-Kč/1ks kanalizační šachtice umístěné na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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453/9RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 982, k.ú. Bludovice___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 982, k.ú. Bludovice pro vybudování
sjezdu k rodinnému domu č.p. 1151 umístěného na pozemku parc.č. 974,
k.ú. Bludovice,
ve prospěch paní Věry Skupinové, bytem Havířov-Bludovice, Datyňská 1151/17c
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: 31.5.2011
________________________________________________________________________________
454/9RM/2011 - Ocenění věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s._______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost společnosti PODA a.s. o přehodnocení výše úhrady za zřízení věcných
břemen pro uložení metropolitní optické sítě
schvaluje
úhradu za zřízení věcného břemene pro uložení metropolitní optické sítě
společnosti PODA a.s., se sídlem: 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava,
PSČ 702 00, IČ : 258 16 179,
dle platné Metodické pomůcky, t.j, za jednorázovou úhradu ve výši 5násobku
nájmu 1 m2 dle Cenového věstníku MF ČR, tj. v současné době 25,- Kč/m2 x 5
= 125,- Kč/m2 + DPH, bez ochranného pásma, minimálně však 5.000,- Kč + DPH
________________________________________________________________________________
455/9RM/2011 - Záměr pronájmu ateliéru formou veřejné soutěže________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – ateliéru o výměře 25,79 m2 ve střešní
nástavbě obytného domu na náměstí Republiky 2, Havířov-Město, za podmínek:
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1. Minimální nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši 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. Nebytové prostory jsou určeny k využití jako ateliér. 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.
6. Nájemce složí zálohu na nájem a služby ve výši 4.000,- Kč, která bude vrácena
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: 10.3. 2011
________________________________________________________________________________
456/9RM/2011 - Prodloužení výpůjčky nemovitostí Armádě spásy________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitostí – objektu č. p. 235 ul. Dvořákova 21,
a pozemků parc. č. 49 a parc. č. 50 v k.ú. Havířov-město,
vypůjčiteli Armádě spásy v ČR, IČ: 40613411, využívaných jako přístřeší pro
těhotné matky, které se ocitly v tíživé situaci a pro osamělé matky s dětmi,
za podmínek:
- doba výpůjčky: na dobu určitou do 14. 10. 2032
- zajištění údržby, oprav a revizí na vlastní náklady
________________________________________________________________________________
457/9RM/2011 - Žádost o změnu nájemní smlouvy_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 24,42 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemci Ing. Vojtěchu Petrovskému, IČ: 41064453,
a to snížení výměry pronajatých prostor o kancelář č. 223
o výměře 12,27 m2 od 1. 6. 2011 na novou výměru 12,15 m2,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
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2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 223
o výměře 12,27 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 dodatku č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/1038/MJP/03
Z: vedoucí OSM
T: 31.7. 2011
________________________________________________________________________________
458/9RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 24 m2 v přízemí
obytného domu ul. Radniční 11, Havířov-Město,
nájemkyni p. Daně Bukovanské, z důvodu dluhu na nájemném
________________________________________________________________________________
459/9RM/2011 - Pronájem nebytových prostor Městskému kulturnímu středisku Havířov____
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – místnosti č. 037 o výměře 36,64 m2 v suterénu
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,
Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985,
k uskladnění hornických exponátů,
za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/měsíc bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
460/9RM/2011 - Předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
I. předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2,
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:
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1. předání pozemku parc. číslo 2514/1, orná půda, o výměře 691 m2,
katastrální území Bludovice, k hospodaření příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Zelená Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace,
IČ: 75 02 75 69, sídlo: Havířov-Životice, Zelená 112/2
2. předání pozemků parc. číslo: 1274/2, ostatní plocha, o výměře 222 m2, 1274/3,
ostatní plocha, o výměře 855 m2 a 1274/4, ostatní plocha, o výměře 169 m2,
vše v katastrálním území Bludovice, k hospodaření příspěvkové organizaci
Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská 14, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77, sídlo: Havířov-Bludovice,
Selská 429/14
3. předání pozemků parc. číslo 988/3, zastavěná plocha, o výměře 2670 m2
a 988/5, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 687 m2, vše katastrální území
Havířov-město, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Havířov-Podlesí,
Těšínská 2a
4. předání vnitřního vybavení budovy Sportovní hala, ul. Komunardů 1548/1,
Havířov-Město:
- dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 505 534,26 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 472 574,46 Kč
- drobný majetek pod stanovenou hranici v pořizovací ceně 12 185,34 Kč
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a, dle přílohy č. 1
5. předání budovy občerstvení a veřejných toalet v Parku Lučina v pořizovací
ceně 5 095 359,27 Kč, pozemku parc. č. 4037/4, o výměře 35 m2, zastavěného
stavbou občerstvení a veřejných toalet, a stavby sjezdovky s vlekem
v pořizovací ceně 287 409,55 Kč, vše v katastrálním území Havířov-město,
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a
II.
vyjmutí pozemků parc. č. 988/3, zastavěná plocha, o výměře 2670 m2, č. 988/4,
ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 660 m2 a č. 988/5, ostatní plocha – jiná
plocha, o výměře 687 m2, které byly odměřeny z dřívějšího pozemku parc. číslo
988, katastrální území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30,
sídlo: Havířov-Město, Žákovská 1006/1, s tím, že se zbývajícími částmi pozemku
dřívějšího parc. č. 988, dnes pozemek parc. č. 988/1, ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha, o výměře 5 440 m2, pozemek parc. č. 988/2, ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 857 m2, a pozemek parc. č. 988/6, ostatní
plocha – zeleň, o výměře 180 m2, bude Základní škola Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná hospodařit i nadále.
uložit
odboru právních služeb, ve spolupráci s odborem správy majetku, zpracování
dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle čl. I a II
Z: vedoucí OPS, OSM
T: 30.6. 2011
________________________________________________________________________________
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461/9RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – zadání
projektové a inženýrské činnosti______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy na zajištění projekčních prací a inženýrské činnosti spočívající
ve vyřízení příslušných povolení stavebního úřadu pro vybudování kanalizačních
přípojek v rámci investičních akcí města „Odkanalizování části města Havířova –
I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ a „Odkanalizování části města Havířova –
Bludovice, Dolní Datyně“
se společností HYDROPROJEKT CZ a.s., IČ: 264 75 081, za níže uvedených
cenových podmínek za kompletní projektovou a inženýrskou činnost:
1. cena za jednu kanalizační přípojku I. kategorie 3240,- Kč bez DPH
(tj. 3888,- Kč s DPH)
cena za jednu kanalizační přípojku II. kategorie 3780,- Kč bez DPH
(tj.4536,- Kč s DPH)
- s termínem plnění do 31.8.2011 pro zajištění změny územních rozhodnutí
včetně nabytí právní moci, týkajících se minimálně 840 ks kanalizačních
přípojek I. a II. kategorie
2. cena za jednu kanalizační přípojku I. kategorie 2700,- Kč bez DPH
(tj. 3240,- Kč s DPH)
cena za jednu kanalizační přípojku II. kategorie 3150,- Kč bez DPH
(tj. 3780,- Kč s DPH)
- s termínem plnění do 31.12.2011 pro zajištění změny územních rozhodnutí
včetně nabytí právní moci,
- s termínem plnění do zahájení zkušebního provozu stavby jednotlivých
kanalizačních stok pro vydání územních souhlasů na jednotlivé kanalizační
přípojky
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem Smlouvy
o dílo se společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 03/2011
________________________________________________________________________________
462/9RM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
zánik organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
Základní organizace INNA Havířov k 20.07.2010 , IČ 66 18 29 99
a vznik sdružení INNA o.s. Havířov onkologická organizace, IČ 22 85 86 44
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schválit
1.
změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010 Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s. Základní organizace INNA Havířov ve výši 22 000,- Kč
v rozsahu 24,44 % z celkových skutečných výdajů, a to takto:
- do 20.07.2010 vyúčtuje vyčerpanou část dotace původní příjemce dotace,
tj. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
Základní organizace INNA Havířov
- a dále do 31.12.2010 vyúčtuje zbylou část dotace nástupce svaz INNA o.s.
Havířov onkologická organizace
2.
prominutí procentuálního podílu poskytnuté dotace Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace INNA Havířov,
IČ 66 18 29 99 ve výši 24,44% z celkových skutečných výdajů na činnost
„Provoz organizace INNA a činnost CENTRA POMOCI“
________________________________________________________________________________
463/9RM/2011 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2011 – bezbariérové byty
na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality_______
Rada města Havířova
schvaluje
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2011 dle platných Kritérií pro
přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů dle přílohy.
________________________________________________________________________________
464/9RM/2011 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok 2010
Rada města Havířova
bere na vědomí
čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města Havířova
za rok 2010
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 2012
________________________________________________________________________________
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465/9RM/2011 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady, Ing. Zdeňka Osmanczyka,
na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná a na Základní
škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
ke dni 14. 2. 2011
jmenuje
1. pana Radima Mudru, bytem Jedlová 4/494, Havířov-Šumbark,
do funkce člena školské rady na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviná ke dni 10. 3. 2011
2. Ing. Karla Šlachtu, bytem Edisonova 13, Havířov-Město,
do funkce člena školské rady na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace ke dni 10. 3. 2011
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů
ukládá
1. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady
2. předat jmenovací dekrety novým členům školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2011
________________________________________________________________________________
466/9RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT___________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MŠMT
v celkové výši 2.621.957,- Kč příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) na projekt:
Peníze do škol
....…………..……………………2.621.957,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2011
________________________________________________________________________________
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467/9RM/2011 - Souhlas zřizovatele s prodloužením návratné finanční výpomoci - financování
projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodloužení 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 do 31.3. 2012,
a to pro:
1. ZŠ M. Pujmanové ve výši
9.232.369,00 Kč
2. ZŠ a MŠ Frýdecká ve výši
2.169.837,00 Kč
3.284.632,00 Kč
3. ZŠ Gen. Svobody ve výši
4. ZŠ 1. máje ve výši
4.249.770,00 Kč
2.529.609,00 Kč
5. ZŠ K. Světlé ve výši
6. ZŠ Jarošova ve výši
1.699.972,00 Kč
________________________________________________________________________________
468/9RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 z rozpočtu
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním
školám a mateřským školám v celkové výši 2.342.180,- Kč dle přílohy č. 1
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám
a mateřským školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2011 o uvedené částky
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
469/9RM/2011 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010_____
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“ rozpočtu města Havířova za rok 2010
________________________________________________________________________________
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470/9RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011
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 2011
I. z mimosportovní sféry v celkové výši
4 967 000,- Kč, a to takto:
sociální oblast
1 850 000,- Kč dle přílohy č. 1
kulturní oblast
1 358 000,- Kč dle přílohy č. 3
školská oblast
607 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast partnerských vztahů
31 000,- Kč dle přílohy č. 5
oblast prevence kriminality a protidrog. prevence 121 000,- Kč dle přílohy č. 6
investiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč pro potřeby Nemocnice s poliklinikou
Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město,
IČ 00 84 48 96,
na zakoupení laparoskopické věže pro centrální operační sály k provádění
laparoskopických operací.
II. ze sportovní sféry v celkové výši

15 260 000,- Kč dle přílohy č.2

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to
v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč
Z: vedoucí OŠK a OSV
T: červenec 2011
________________________________________________________________________________
471/9RM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zvýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času Havířov,
příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47) o částku 153.000,- Kč
na dokrytí úvazku údržbáře v r. 2011
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2. zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Město Švabinského7/993,
příspěvková organizace (IČ 70 95 82 54) o částku 102.000,- Kč
na dlouhodobý projekt „Pohybem ke zdraví“ v r. 2011
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným
příspěvkovým organizacím do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2011
o výše uvedené částky
________________________________________________________________________________
472/9RM/2011 - 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
ve znění dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
473/9RM/2011 - Žádost o schválení Seznamu projektů č. 3 doporučených k podpoře
v rámci intervence 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství IPRM IOP
„Zóna Šumbark II Za Teslou“________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
seznam projektů č.3 doporučených k podpoře v rámci intervence 5.2a) –
Revitalizace veřejného prostranství IPRM IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Integrovaného operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
________________________________________________________________________________
474/9RM/2011 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010)
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 za rok 2010 v rámci IPRM
pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“
________________________________________________________________________________
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475/9RM/2011 - „Roční zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010) v rámci IPRM
pro ROP „Přitažlivé město Havířov“__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010 v rámci IPRM pro ROP
„Přitažlivé město Havířov“
________________________________________________________________________________
476/9RM/2011 - 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
________________________________________________________________________________
477/9RM/2011 - JŘBU/1/OIV/11 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 2. etapa – Ulice U Tesly
a Šípková, plocha u ul. Mládí“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky____
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. JŘBU/1/OIV/11 - IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II
Za Teslou - 2. Etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí“
uchazeči - Sdružení ŠUMBARK 2010,
sestávajícímu ze společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,
a STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, za níže uvedených podmínek:
- cena díla bez DPH 27.000.000,-Kč (32.400.000,-Kč s 20% DPH)
- termín plnění 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (z toho
činnosti před zahájením realizace stavby do 3 kalendářních dnů od předání
a převzetí staveniště a dokončení realizace stavby do 117 kalendářních dnů od
dokončení činností před zahájením realizace stavby)
- objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 31.3.2011
- záruka na dílo 60 měsíců a na výsadbu zeleně 36 měsíců
- smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění ve výši 0,85% z celkové ceny díla
za každý i započatý den prodlení
- smluvní pokuta, pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu
k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 50.000,00 Kč
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném
termínu a za každý den prodlení
- smluvní pokuta v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad
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a havárie v záruční době, ve výši 50.000,00 Kč za každou vadu a havárii
a započatý den
- smluvní pokuta, pokud zhotovitel nedodrží lhůtu na vyklizení staveniště
po ukončení prací, ve výši 250.000,00 Kč za každý započatý den prodlení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o přidělení veřejné zakázky a podpisem smlouvy o dílo
ukládá
1. odeslat oznámení o přidělení veřejné zakázky

Z: vedoucí OPS
T: 16.3.2011

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: březen 2011
3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do Informačního
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: duben 2011
________________________________________________________________________________
478/9RM/2011 - Informace o změnách zástupců města v orgánech obchodních společností
města a návrh na znovuzvolení členů představenstva společnosti TSH a.s.
a dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
provedené volby nových zástupů města v orgánech obchodních společností města
ke dni 1.3.2011 dle přílohy č. 1
navrhnout
1. znovuzvolení Vojtěcha Kozáka a Vladislava Fukaly do funkce člena
představenstva TSH a.s. ke dni 31.5.2011
2. znovuzvolení Jaroslavy Konečné do funkce členky dozorčí rady společnosti
ZÁMEK Havířov,s.r.o. ke dni 17.5.2011
________________________________________________________________________________
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479/9RM/2011 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti____
Rada města Havířova
bere na vědomí
dvoustranné Memorandum k umístění Krajského integrovaného centra využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji na území statutárního města
Karviná mezi statutárním městem Karviná a MSK („Memorandum“),
schváleného Zastupitelstvem města Karviná ze dne 8.3.2011
nesouhlasí
se zvýhodněním jednoho akcionáře společnosti KIC Odpady,a.s.
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka
primátora pro ekonomiku a správu majetku a Ing. Petra Smrčka, náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj, jednáním s vedením Moravskoslezského kraje
o nesouhlasném stanovisku města Havířov k obsahu dvoustranného Memoranda
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 28.3.2011
ve 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, v místnosti předsálí
zastupitelstva kraje, číslo dveří D 200
2. pořad jednání dle přílohy č. 1
schválit
změnu výše majetkové účasti statutárního města Havířov v právnické osobě
KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00,
IČ 28564111, při zvyšování základního kapitálu této společnosti podle rozhodnutí
její valné hromady zmíněné v bodě 1. tohoto usnesení z 8,66 % na 8,33 %
- což představuje upsání 8 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě
za částku 800.000 Kč
uložit
zástupci města jednat a hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání valné
hromady KIC Odpady, a.s. dne 28.3.2011 takto:
- body 1 - 7 a 9 programu: shodně s návrhem představenstva společnosti
KIC Odpady, a.s.
- bod 8 programu:
shodně s tímto usnesením tj. pro schválení navýšení
základního kapitálu o 10.000.000,- Kč a pro upsání
městem Havířov 8 nových kmenových akcií na jméno
v listinné podobě za částku 800.000 Kč
________________________________________________________________________________
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480/9RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o., Městská realitní agentura,s.r.o. – stanovení termínu
a programu jednání jediného společníka v působnosti valné hromady_______
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. a
společnosti Městská realitní agentura,s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. b) a c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. termín a místo jednání jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
a) ZÁMEK Havířov, s.r.o. (ZÁMEK) dne 20.4.2011 ve 13:00 hodin v salonku
1. patro v budově hotelu Zámek
b) Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) dne 20.4.2011 ve 14:00 hodin
v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek
2. program jednání jediného společníka společností ZÁMEK a MRA
dne 20.4.2011
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2010
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2010
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2010
- k návrhu odměn orgánům společnosti
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a o rozdělení odměn
orgánům společnosti
--------6. Volba člena dozorčí rady společnosti ZÁMEK včetně schválení smlouvy o
výkonu funkce
žádá
1. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného společníka
dne 20.4.2011 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
T: 11.4.2011
Z: jednatelé spol. ZÁMEK
jednatelé spol. MRA
2. jednatele, členy dozorčí rady a ředitele společnosti ZÁMEK a MRA o účast
na jednání jediného společníka dne 20.4.2011
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ukládá
zaslat výpis rozhodnutí jednatelům, předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti
ZÁMEK i MRA
T: 18.3.2011
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
481/9RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s., Technické služby Havířov a.s.
– stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti
valné hromady_____________________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. a 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
a) Havířovské teplárenské společnosti, a.s. (HTS,a.s.)
dne 11.5.2011 ve 13:00 hodin v salonku v 1. patře v budově hotelu Zámek
b) Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.) dne 11.5.2011 ve 14:00 hodin
v salonku v 1. patře v budově hotelu Zámek
2. program jednání jediného akcionáře HTS,a.s. i TSH a.s. dne 11.5.2011
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2010
2. Řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh rozdělení zisku
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2010
4. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2010
- o výsledcích kontrolní činnosti
5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2010
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010, stanovení výše
a způsobu vyplácení dividend a tantiém
---------8. Volba členů představenstva TSH a.s. včetně schválení smluv o výkonu
funkce
žádá
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1. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného akcionáře
dne 11.5.2011 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
T: 4.5.2011
Z: předseda představenstva HTS,a.s.
předseda představenstva TSH a.s.
2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti HTS,a.s. i TSH a.s.
o účast na jednání jediného akcionáře dne 11.5.2011
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady
a řediteli společnosti HTS,a.s. i TSH a.s.
T: 18.3.2011
Z: vedoucí OPS
________________________________________________________________________________
482/9RM/2011 - Odměny členům komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních orgánů___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
s účinností od 1.1.2011 odměnu členům komisí Rady města Havířova, výborů
Zastupitelstva města Havířova a zvláštních orgánů města zřízených primátorem
města podle zvláštních předpisů za výkon funkce ve výši 250,- Kč/1 zasedání,
kterého se člen komise (výboru nebo zvláštního orgánu města zřízeného
primátorem města podle zvláštních předpisů) zúčastní,
maximálně však 3.000,- Kč/rok
________________________________________________________________________________
483/9RM/2011 - Návrh programu 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 28. března 2011 od 8:00 hod. v Kulturním domě RADOST
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
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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/32 176/Kl/2011

V Havířově dne 5.4.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 10. schůzi Rady města Havířova, konané dne 30.3.2011
484/10RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
485/10RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 9.schůze RMH, konané dne 9.3.2011
486/10RM/2011 - Schválení programu 10. schůze RMH, konané dne 30.3.2011
487/10RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
488/10RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního
plánu Šenova
489/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jan Eigel
490/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lukáš Bandy
491/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alžběta Berková
492/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Nataša Krupová
493/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Gáborová
494/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dezider Daniš
495/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Gladičová
496/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Daniela Máčková
497/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Vojkovská
498/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Bělešová
499/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Mackurová
500/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Bronislav Šimša
a Daniela Šimšová
501/10RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Mária Mojová
502/10RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Jan Duna
503/10RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Václav Trnka
a Klára Trnková
504/10RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Eva Uherková
505/10RM/2011 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Štrauchová
506/10RM/2011 - Jmenovité přidělení obecních bytů ve veřejném zájmu v r. 2011
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507/10RM/2011 - Přechody nájmu obecních bytů
508/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
509/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město
510/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark
511/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku
parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice
512/10RM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa
513/10RM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice – pan Przybyla, paní Jandová
514/10RM/2011 - Změna účelu nájmu pozemku parc.č. 2105/753, k.ú. Šumbark
515/10RM/2011 - Změna výše nájemného k pozemkům parc. č. 700/1 a 701, k. ú. Šumbark,
v majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
516/10RM/2011 - Náhrada za užívání pozemku parc. č. 989, k.ú. Havířov-město
517/10RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 625, 1022/1,1103, k.ú.Šumbark
518/10RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1713/2, 1713/3, 1713/4,
1713/5, k.ú. Šumbark
519/10RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
520/10RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor
521/10RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. J. Seiferta 8,
Havířov-Město
522/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor na nám. Republiky 570/2, Havířov-Město
523/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí
524/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí
525/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark
526/10RM/2011 - Nebytové prostory ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí – výsledek veřejné soutěže, vyhlášení obecného záměru
pronájmu nebytových prostor
527/10RM/2011 - Nebytové prostory ve zdravotním středisku ul. Generála Svobody 24,
Havířov-Šumbark - vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor
528/10RM/2011 - Žádost o snížení nájemného – Billiard club Havířov
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529/10RM/2011 - Žádost o ukončení nájmu výlohy – Ing. Miroslav Hás
530/10RM/2011 - Žádost o rozšíření účelu užívání nebytových prostor
531/10RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy, vyhlášení pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže
532/10RM/2011 - Souhlas s umístěním loga sponzora hokejového klubu
533/10RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
534/10RM/2011 - Žádost o prodloužení doby placení symbolického nájemného
535/10RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části pozemku parc. č. 690/3, k.ú. Šumbark,
v areálu ZŠ Jarošova
536/10RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku – p. Božena
Kratochvílová
537/10RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
538/10RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město
539/10RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 27
o vel. 1+1 na ulici J.Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí
540/10RM/2011 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov od 1.5.2011
541/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
pro r. 2011 odboru komunálních služeb a navýšení finančních prostředků
na realizaci akce „Dodávka a instalace 5 ks parkovacích automatů“
542/10RM/2011 - VZ/05/OKS/11 - Plošná oprava chodníku ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
543/10RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – vyhodnocení internetové ankety
544/10RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.IV
545/10RM/2011 - Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově
- zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce
546/10RM/2011 - Stavba č. 9034 „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– dodatek č. 1 ke mlouvě o dílo č. 1233/OIV/10
547/10RM/2011 - Stavba č. 7110 „ Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10
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548/10RM/2011 - Stavba č. 7109 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 1273/OIV/10
549/10RM/2011 - Projekt „Polsko-česká odborná setkání“
550/10RM/2011 - Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu
města Havířova“ – Řídící skupina Strategie udržitelného rozvoje města
Havířova, návrh jejího složení
551/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
552/10RM/2011 - Smlouva č. 09025716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy, HAVÍŘOV“
553/10RM/2011 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti zajištění zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků v rámci projektu financovaného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
554/10RM/2011 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a se
spolufinancováním pro projekt MŠ Balzacova
555/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
556/10RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas
s převodem částky 1 300 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
557/10RM/2011 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
558/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
559/10RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
560/10RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT, Nadací OKD a ArcelorMittal
561/10RM/2011 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok
2011/2012
562/10RM/2011 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2011
563/10RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - Ječmínková Anna
564/10RM/2011 - Žádost o povolení přihlášení paní Poupalové Marie do společné domácnosti
s panem Tlolkou Erikem v bytě č.102 v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Mládežnická 1576/10 v Havířově Podlesí
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565/10RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 20 v Domě
s pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody 266/15 v Havířově-Šumbarku
paní Plhákové Alence, trvale bytem Domov seniorů Havířov,
Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark a panu Harajdičovi Michalovi,
trvale bytem Hlavní třída 166/42, Havířov – Město.
566/10RM/2011 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2011
Anny Formánkové na projekt „Účast na světové abilympiádě v Jižní Koreji“
567/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku 2011
odboru sociálních věcí
568/10RM/2011 - Realizace projektu „Sociální automobil“- pronájem automobilu
569/10RM/2011 - VZ/DsH/1/11 ,,Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na
rekonstrukci Domova seniorů Havířov, pracoviště LUNA na domov
se zvláštním režimem
570/10RM/2011 - Pořízení investičního majetku SSRZ Havířov z prostředků investičního
fondu
571/10RM/2011 - ZPŘ/30/VVSR/10 – „Nastavení systému projektového řízení“ – rozhodnutí
o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky
572/10RM/2011 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s.
573/10RM/2011 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady
společnosti Technické služby Havířov a.s.
574/10RM/2011 - VZ/ORG/3/11-TO „Výroba propagačních materiálů“
575/10RM/2011 - Rozšíření počtu partnerských měst
576/10RM/2011 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou
dopravcem ČSAD Havířov a.s. v roce 2010
577/10RM/2011 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2010
578/10RM/2011 - „Stroj na úpravu ledové plochy“ – zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku
579/10RM/2011 - „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“
580/10RM/2011 - Změny v komisi Rady města Havířova
581/10RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.3.2011
484/10RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu __________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 10.schůze Rady města Havířova, konané
dne 30.3.2011
Mgr. Rudolfa ŠIMKA
_________________________________________________________________________________
485/10RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 9.schůze RMH, konané dne 9.3.2011____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 9. schůze Rady města Havířova, konané
dne 9.3.2011
_________________________________________________________________________________
486/10RM/2011 - Schválení programu 10. schůze RMH, konané dne 30.3.2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 10.schůze Rady města Havířova, konané dne 30.3.2011
_________________________________________________________________________________
487/10RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
4197/62/09
4733/72/10
4900/74/10
5079/76/10

Zástupce města ve Společenství vlastníků jednotek
Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města
za rok 2009
Zástupce města ve Společenstvích vlastníků jednotek
Smluvní vztahy pro účely stavby: „Průjezd železničního mostu na
ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
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5296/80/10 Stavba 10032 „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“ zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou
zakázku
156/5RM/2011 „Rekonstrukce místní komunikace ul. Anglická v HavířověŠumbarku“
uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě 303/OIV/08
251/6RM/2011 Náměstí T.G. Masaryka – prezentace zpracované Studie stavby
253/6RM/2011 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady o změnách ve složení orgánů
společnosti
361/8RM/2011 Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k. .Šumbark
376/8RM/2011 Pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark
381/8RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
398/8RM/2011 Snížení nájmu - Vysoká škola sociálně správní, Institut
celoživotního vzdě ávání Havířov o.p.s.
400/8RM/2011 Oslavy Dne učitelů
417/8RM/2011 Dohoda o spolupráci mezi Klubem přátel Hornického muzea
v Ostravě a statutárním městem Havířov
427/9RM/2011 Vyjádření k oznámení záměru „Mrazírenský sklad ovoce a
zeleniny a výroba zmrazeného ovoce a zeleniny Životice“ podle
zákona o posuzování vlivů na ž votní prostředí
428/9RM/2011 Vyjádření k oznámení záměru „Výstavba 65 garáží, 12 stání,
přípojky NN a dešťové kanalizace v Havířově-Šumbarku“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
441/9RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 32 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark
442/9RM/2011 Záměr statutárního města Ha ířova pronajmout byt. jednotku
č.44 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě
443/9RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.14
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
444/9RM/2011 Záměr statu árního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8
o vel. 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbark
453/9RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 982, k.ú. Bludovice
455/9RM/2011 Záměr pronájmu ateliéru formou veřejné soutěže
464/9RM/2011 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci mě ta
za rok 2010
465/9RM/2011 Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
466/9RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace
poskytnuté MŠMT
_________________________________________________________________________________
488/10RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního
plánu Šenova______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu Šenova
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu Šenova
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Šenova,
tj. Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta
_________________________________________________________________________________
489/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jan Eigel_________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Janu Eigelovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
490/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lukáš Bandy_____________________
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 Lukáši Bandymu, t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
491/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alžběta Berková__________________
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 Alžbětě Berkové, t.b. Fryštátská 3, Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
492/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Nataša Krupová___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
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mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Nataši Krupové, t.b. Resslova 512/4, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
493/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Gáborová___________________
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 Lucii Gáborové, t.b. Dlouhá tř. 1320/115, Havířov-Podlesí
_________________________________________________________________________________
494/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dezider Daniš_____________________
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 Dezideru Danišovi, t.b. Nový Svět 513/4, Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
495/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Gladičová____________________
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 Janě Gladičové, t.b. Šmeralova 111/1, Havířov-Město pod podmínkou,
že nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanou uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
496/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Daniela Máčková__________________
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 Daniele Máčkové, t.b. Na Michalůvce 528/16,
Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
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497/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Vojkovská________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě HavířovŠumbark (II. etapa) paní Dagmar Vojkovské, t.b. Moravská 399/21,
Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
498/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Bělešová__________________
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 Monice Bělešové, t.b. Anglická 768/7d, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
499/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Mackurová________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového, dvoupokojového
nebo dvoupokojového bytu se sníženou kvalitou se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Dagmaře Mackurové, t.b. Tesařská 321/1, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
500/10RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Bronislav Šimša
a Daniela Šimšová__________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového nebo čtyřpokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě s výtahem v kterékoliv lokalitě města
manž. Bronislavu Šimšovi a Daniela Šimšové, t.b. K. Čapka 799/6,
Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
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501/10RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Mária Mojová__________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+1
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Švabinského 995/3 v Havířově-Městě
paní Márii Mojové, t.b. Švabinského 995/3, Havířov-Město pod podmínkou, že :
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná uhradí celkovou dlužnou částku
evidovanou MRA, s.r.o. u předmětného bytu
- nájemní smlouva k bytu bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
502/10RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Jan Duna__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Heleny Malířové 1152/2 v Havířově- Šumbarku
panu Janu Dunovi, t.b. Heleny Malířové 1152/2, Havířov-Šumbark
pod podmínkou že:
- byt č. 8 o vel. 1+5, jehož je jmenovaný k dnešnímu dni nájemcem, řádně vrátí
zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva k nově přidělenému obecnímu bytu bude s p. Dunou
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům
_________________________________________________________________________________
503/10RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Václav Trnka
a Klára Trnková ___________________________________________________
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 na
ul. Heleny Malířové 1152/2 v Havířově- Šumbarku
manž. Václavu Trnkovi a Kláře Trnkové, t.b. M. Pujmanové 1117/14, HavířovŠumbark 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 manžely
Trnkovými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
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504/10RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Eva Uherková_________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 o vel. 1+2 v domě
na ul. E. Destinnové 1169/1c v Havířově-Šumbarku
s p. Evou Uherkovou, t.b. E. Destinnové 1169/1c, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva k předmětnému bytu bude se jmenovanou
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
505/10RM/2011 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Štrauchová___________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 10 598,- Kč
paní Janě Štrauchové, t.b. Konzumní 380/22, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku
z prodlení, tj. 10 599,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
_________________________________________________________________________________
506/10RM/2011 - Jmenovité přidělení obecních bytů ve veřejném zájmu v r. 2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. jmenovité přidělení 21 obecních bytů ve veřejném zájmu v r. 2011 bez výběru
lokality města žadatelům dle přílohy materiálu za předpokladu splnění
podmínek uvedených v této příloze s tím, že nájemní smlouvy k bytům budou
se všemi uchazeči zařazenými pro přidělení ve veřejném zájmu v r. 2011
uzavřeny v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům
2. změnu usnesení 270/6RM/2011 ze dne 2.2.2011 takto
„…V. Státní instituce ( soud, hasiči, finanční úřad, úřad práce …) 2 b.j.
VI. Obchodní společnosti města (MRA, s.r.o., HTS,a.s., TSH a.s.,
ZÁMEK Havířov, s.r.o.)
3 b.j.“
_________________________________________________________________________________
507/10RM/2011 - Přechody nájmu obecních bytů_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost p. Kateřiny Motloch Maršálkové, t.b. V.K. Klicpery 286/1,
13
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Havířov-Šumbark, o souhlas k přihlášení další osoby do společné domácnosti
se záměrem následné realizace přechodu nájmu obecního bytu
neschvaluje
uzavírat písemné dohody dle § 706 odst. 2., věty třetí zák. č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
_________________________________________________________________________________
508/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední Suchá
o výměře cca 260 m2
manželům Josefu Koláčkovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 38
a Dáša Koláčkové, bytem Šenov, Pod Šodkem 1663
za účelem rozšíření stávajícího autovrakoviště a úpravy pozemku
_________________________________________________________________________________
509/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú.Havířov-město
o výměře cca 610 m2
panu Martinu Balonovi, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 461/3
za účelem realizace polyfunkčního restpointu u stávajícího zařízení s hostinskou
činnosti za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
_________________________________________________________________________________
510/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark
o výměře cca 370 m2
manželům Rostislavu Gattnarovi a Miroslavě Gattnarové, bytem Havířov-Město,
Fibichova 226/19 za účelem rozšíření stávající stavby občanské vybavenosti
včetně příjezdových a manipulačních ploch
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
_________________________________________________________________________________
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511/10RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku
parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 o výměře cca 88 m2 a části pozemku
parc.č. 2170/117 o výměře cca 45 m2, kat. území Bludovice
manželům Ing. Igor Třaska a Jana Třasková, bytem Havířov-Město, Ostrovského
933/4 za účelem rozšíření zahrady
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
_________________________________________________________________________________
512/10RM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Šumbark –pan Káňa________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směny části pozemku parc.č. 1460/239, ost.plocha, zeleň o výměře
cca 338 m2,
ve vlastnictví statutárního města Havířova
za pozemky parc.č. 1454/9, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 65 m2,
část parc.č. 1460/43, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 147 m2,
parc.č. 1460/45, ost.plocha, zeleň o výměře 14 m2, parc.č. 1460/227, ost.plocha,
zeleň o výměře 13 m2 a parc.č. 1460/228, ost.plocha, ost. komunikace
o výměře 99 m2, k.ú. Šumbark o celkové výměře 338 m2, na kterých se nachází
část místní komunikace ul. Gen. Svobody, ul. Vedlejší,
chodníky a veřejná zeleň v majetku města,
ve vlastnictví pana Milana Káni, bytem Petřvald, Šumbarská 709
tak aby ceny směňovaných pozemků byly stejné, bez finančního doplatku
(přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena GP)
_________________________________________________________________________________
513/10RM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice – pan Przybyla, paní Jandová_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr směny pozemku parc.č. 464/184, ost.plocha, ost.komunikace
o výměře 321 m2 a pozemku parc.č. 464/183, ost.plocha, ost. komunikace
o výměře 79 m2, kat. území Bludovice
ve vlastnictví statutárního města Havířova
za 1/3 pozemku parc.č. 479/1, lesní pozemek o výměře cca 2 162 m2,
kat. území Bludovice, ve vlastnictví:
- pan Evžen Przybyla, bytem Havířov-Podlesí, Nad Terasou 1159/1, podíl ½
- paní Emilie Jandová, bytem Ostrava-Výškovice, Lumírová 44 , podíl ½,
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a to za podmínky změny územního plánu na zbývají 2/3 pozemku parc.č. 479/1
a pozemku parc.č. 480/1, kat. území Bludovice
na výstavbu bytových jednotek, nízkopodlažní objekty
_________________________________________________________________________________
514/10RM/2011 - Změna účelu nájmu pozemku parc.č. 2105/753, k.ú. Šumbark_____________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu účelu pronájmu pozemku parc.č. 2105/753 o výměře 75 m2,
k.ú. Šumbark panu Radimu Böhmovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Lísková 1425/7 k již postavenému prodejnímu stánku se smíšeným zbožím
na sázkovou kancelář
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 176/MJP/94
Z: vedoucí OSM
T: 30. 4. 2011
_________________________________________________________________________________
515/10RM/2011 - Změna výše nájemného k pozemkům parc. č. 700/1 a 701, k. ú. Šumbark,
v majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení č. 37/2RM/2010, ze dne 1. 12. 2010, týkající se výše nájemného,
stanoveného v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, v době uzavření smlouvy, za části pozemků
parc. č. 700/1 a parc. č. 701 k.ú. Šumbark, v majetku ČR- Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
pro účely sanace obytného domu v majetku města na ul. Jarošova 31 b, v rozsahu
cca 510 m2
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: za umístění zařízení staveniště, bude stanoveno v návaznosti na
usnesení RMH č. 738/11/07, ze dne 6. 6. 2007, dle horní hranice platného
cenového výměru MF ČR, tj. 25,-Kč/m2/rok
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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
_________________________________________________________________________________
516/10RM/2011 - Náhrada za užívání pozemku parc. č. 989, k.ú. Havířov-město_____________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby: „Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská“
náhradu za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 989 k.ú. Havířov – město,
v rozsahu cca 70 m2, ve vlastnictví: RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova
3/2582, 701 97 Ostrava, IČ: 277 69 135,
v souvislosti se zřízením přeložky podzemního vedení veřejného osvětlení
v majetku města
výše náhrady: 500,-Kč + DPH, která bude městu fakturována
_________________________________________________________________________________
517/10RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 625, 1022/1, 1103, k.ú. Šumbark
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 625, 1022/1,
1103, k.ú. Šumbark, za účelem uložení plynovodu v rámci stavby :
„REKO MS KA Havířov, Školní, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000-Kč
+ DPH, tj. 5000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem,
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem : Plynární 420/3, Ostrava-Moravská
Ostrava, PSČ 702 72, IČ : 277 68 961, zast. RWE GasNet, s.r.o.,
se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ : 272 95 567
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: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
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518/10RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1713/2, 1713/3, 1713/4,
1713/5, k.ú. Šumbark________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1713/2,
1713/3, 1713/4, 1713/5, k.ú. Šumbark,
za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě občanského
vybavení č.p. 574 na pozemku parc.č. 1712/4, k.ú. Šumbark, za jednorázovou
úhradu ve výši 5.000-Kč + DPH, tj. 5000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem,
ve prospěch MUDr. Milady Páclové, bytem Havířov-Šumbark,
Mládí 1104/3
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: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
519/10RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 645/2, 659, k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3385 – 336/2010 za účelem uložení elektopřípojky pro čerpací
stanici splaškových vod, za jednorázovou úhradu při výměře 6 m2 ,
ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín ,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
2. zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá,
dle GP č. 1010 – 877 - 2010 za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému
domu ( investor : Marek Vavřík, bytem Havířov - Šumbark, Školní 366/ 37 a
Martina Vavříková, bytem Havířov –Šumbark, Moravská 389/1 ) , za
jednorázovou úhradu při výměře 11,72 m2 , ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj.
5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ : 247 29 035
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: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
520/10RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6,84 m2
v suterénu obytného domu ul. Na Nábřeží 127, Havířov-Město,
p. Vlastimilu Juračkovi, jako sklad pro vlastní potřebu
_________________________________________________________________________________
521/10RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. J. Seiferta 8,
Havířov-Město_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 404,91 m2 v 1. poschodí
objektu na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město, občanskému sdružení Evangelikální
společenství křesťanů, IČ: 68321236, k činnosti občanského sdružení
_________________________________________________________________________________
522/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor na nám. Republiky 570/2, Havířov-Město_____
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 113,20 m2 v přízemí a 1. poschodí
obytného domu na náměstí Republiky 570/2, Havířov-Město,
nájemcům p. Thach Thi Nguyen, IČ: 60053968,
p. Thi Nhung Duong, IČ: 26849356, dohodou k 31. 3. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 113,20 m2 ve vlastnictví města z celkové
výměry 322,60 m2 v přízemí a 1. poschodí obytného domu na náměstí
Republiky 570/2, Havířov-Město,
p. Tien Si Do, IČ: 76173143, a p. Thi Mai Ngoc Do, IČ: 28567102,
k provozování prodejny textilu, za podmínek:
- nájemné 1.681,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloha za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2011
_________________________________________________________________________________
19

USNESENÍ
z 10.schůze Rady města Havířova
konané dne 30.3.2011

523/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 52,80 m2 v 1. poschodí zdravotního
střediska ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, p. Zdence Dinžíkové, IČ: 76314561,
jako pojišťovací kancelář, za podmínek:
- nájemné 700,- Kč/m2/rok bez DPH za kancelář o výměře 20,84 m2
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 31,96 m2
- platba nájmu měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
_________________________________________________________________________________
524/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v přízemí přístavby objektu
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
spol. Společná stavební a. s., IČ: 28617380, jako kancelář firmy, za podmínek:
- nájemné 1.169,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
_________________________________________________________________________________
525/10RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 91,71 m2 v suterénu zdravotního střediska
ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
občanskému sdružení „Sportovní-klub.cz“, IČ: 22815783, jako sklad sportovních
potřeb, za podmínek:
- nájemné 300,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
_________________________________________________________________________________
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526/10RM/2011 - Nebytové prostory ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí – výsledek veřejné soutěže, vyhlášení obecného záměru
pronájmu nebytových prostor________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že do veřejné soutěže p. č. 1/OSM/2011 - na pronájem nebytových prostor
o celkové výměře 119,67 m2 ve zdravotním středisku na ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí, nebyla podána žádná nabídka
schvaluje
vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře
119,67 m2 (prodejna 104,51 m2, soc. zázemí 5,61 m2, podíl na společných
prostorách 9,55 m2) v samostatné části budovy zdravotního střediska
na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí
_________________________________________________________________________________
527/10RM/2011 - Nebytové prostory ve zdravotním středisku ul. Generála Svobody 24,
Havířov-Šumbark - vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře
127,13 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,
Havířov-Šumbark, přednostně ke zdravotnickým účelům
_________________________________________________________________________________
528/10RM/2011 - Žádost o snížení nájemného – Billiard club Havířov______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 311,65 m2 v objektu
na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město,
nájemci - občanskému sdružení Billiard club Havířov, IČ: 64630234,
ze sazby nájemného ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH na sazbu nájemného
ve výši 500,- Kč měsíčně bez DPH od 1. 4. 2011
_________________________________________________________________________________
529/10RM/2011 - Žádost o ukončení nájmu výlohy – Ing. Miroslav Hás_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu výlohy k umístění reklamy o výměře 1,95 m2 v nebytových
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prostorách v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, Havířov-Město,
nájemci Ing. Miroslavu Hásovi, IČ: 18108547,
ve výši 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 4. 2011
z důvodu zrušení této služby, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
_________________________________________________________________________________
530/10RM/2011 - Žádost o rozšíření účelu užívání nebytových prostor______________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 38,64 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Nákupní 1, Havířov – Šumbark, nájemkyni
p. Ivetě Fojtíkové, IČ: 73929671, o pedikúru, masáže, kosmetiku a kadeřnictví
________________________________________________________________________________
531/10RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy, vyhlášení pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark,
nájemkyni p. Ladě Kalandříkové, z důvodu dluhu na nájemném
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark,
formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 600,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
V nabídce uveďte svůj návrh výše nájemného.
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 předem.
V nabídce uveďte souhlas s uvedenou platbou, případně navrhněte jinou platbu
(např. čtvrtletně, pololetně, ročně).
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
V nabídce potvrďte souhlas s touto podmínkou.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2011
_________________________________________________________________________________
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532/10RM/2011 - Souhlas s umístěním loga sponzora hokejového klubu____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 003 06 754
1. umístění loga K&K Pneu Aréna na čelní stěnu Víceúčelové haly
2. umístění loga K&K Pneu Aréna ve středovém kruhu ledové plochy
za těchto podmínek:
- název K&K Pneu Aréna i loga budou umístěny bezplatně, budou provedeny
na náklady klubu, tato skutečnost bude uvedena v nájemní smlouvě uzavřené
se spol. HC Havířov 2010 s. r. o., IČ: 286 27 181,
po dobu platnosti uvedené nájemní smlouvy
- grafický návrh umístění loga na budově Víceúčelové haly bude předložen
k vyjádření Radě města Havířova se stanoviskem odboru územního rozvoje
Magistrátu města Havířova
Z: ředitel SSRZ Havířov
T: 30.4. 2011
_________________________________________________________________________________
533/10RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor______________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 38,78 m2 ve 2. nadzemním
podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemkyni p. Mgr. Alici Jeziorské, IČ: 71467548,
a to kancelář č. 214 o výměře 19,39 m2
p. Mgr. Markétě Tylečkové, jako advokátní kancelář,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou na dobu dvou let do 30. 4. 2013
_________________________________________________________________________________
534/10RM/2011 - Žádost o prodloužení doby placení symbolického nájemného______________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení doby placení symbolického nájemného ve výši 5.000,- Kč měsíčně
bez DPH za nebytové prostory o výměře 161,08 m2 (z celkové výměry 320 m2)
v 1. a 2. nadzemním podlaží obytného domu na náměstí Republiky 2,
Havířov-Město,
nájemci p. Tomáši Frimmlovi, IČ: 87321181, o jeden měsíc, tj., do 30. 4. 2011,
z důvodu doběhnutí zákonné lhůty na vydání souhlasu stavebního úřadu,
ostatní podmínky nájmu se nemění
_________________________________________________________________________________
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535/10RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části pozemku parc. č. 690/3, k.ú. Šumbark,
v areálu ZŠ Jarošova_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČ: 70958165, pronájem části pozemku v areálu školy parc. č. 690/3,
k.ú. Šumbark:
1. p. Heleně Valáškové, bytem Vedlejší 1, Havířov-Šumbark, za podmínek:
- účel: zahrádka
- výměra pozemku: 168 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2011
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok
2. p. Daně Čechové, bytem Okružní 51, Havířov-Šumbark, za podmínek:
- účel: zahrádka
- výměra pozemku: 113,50 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2011
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok
_________________________________________________________________________________
536/10RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku – p. Božena
Kratochvílová______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 38,11 m2 v přízemí části D objektu Radnice,
Havířov-Město, z nájemce p. Boženy Kratochvílové, IČ: 64064514,
na spol. GATTOM – M.T.G. s. r. o., IČ: 25389157
schvaluje
1. podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.727,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 4. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: sběrna sazky
2. rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 38,11 m2 v přízemí
části D objektu Radnice, Havířov - Město,
nájemci spol. GATTOM – M.T.G. s. r. o., IČ: 25389157, o cestovní kancelář
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 30.4. 2011
_________________________________________________________________________________
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537/10RM/2011 - 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 1.3.2011 do 15.3.2011 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 1.3.2011
do 15.3.2011 dle přílohy č.2
_________________________________________________________________________________
538/10RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 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.9 o vel.1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 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: 4.4.2011
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
_________________________________________________________________________________
539/10RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 27
o vel. 1+1 na ulici J.Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 27 o vel.1+1
na ulici J.Vrchlického 1468/38 v Havířově – Podlesí
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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: 4.4.2011
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
_________________________________________________________________________________
540/10RM/2011 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov od 1.5.2011_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy Havířov takto:
V kategorii „Bezplatná přeprava“ - u skupiny cestujících „Městská a Obecní
policie v uniformě a Policisté ČR v uniformě vypustit podmínku „s kartou“
a to s účinností od 1.5.2011
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 8.4.2011
________________________________________________________________________________
541/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb a navýšení finančních
prostředků na realizaci akce
„Dodávka a instalace 5 ks parkovacích automatů“______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
26

USNESENÍ
z 10.schůze Rady města Havířova
konané dne 30.3.2011

navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 150 000,- Kč na realizaci dodávky
a instalace parkovacích automatů vč. zajištění provozu a údržby
ukládá
1. realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle
důvodové zprávy
Z: vedoucí EO
T: 04/2011
2. zapracovat do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8
o 1 150 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
542/10RM/2011 - VZ/05/OKS/11 - Plošná oprava chodníku ul. Na Nábřeží, 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. Na Nábřeží, Havířov
-Město“ v max. výměře 3 470 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 253 75 601

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 1.5.2011 do 31.7.2011. Provedení
stavby musí odpovídat Technickým
kvalitativním podmínkám staveb
pozemních komunikací, vydaných
Ministerstvem dopravy ČR
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6. základní kvalifikační předpoklady: čestným prohlášením v rozsahu § 53
odst.1, písm.d), e),j) zákona č.137/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
7. profesní kvalifikační předpoklady: - živnostenské oprávnění dle předmětu
veřejné zakázky
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm uchazeč zapsán (kopie)
8. lhůta a místo pro podání nabídek:

pondělí 11.4.2011 do 10,00 hodin
v podatelně MMH

9. zadávací lhůta:

30. 4. 2011

10. jmenování členů hodnotící komise a náhradníků hodnotící komise
1. Ing. Petr Smrček
Ing Eduard Heczko
2. zást. rozvojové komise RMH
zást. rozvojové komise RMH
Ing. Per Boháček
p. Jaromír Werner
3. p. Eva Radová
p. Alice Hegyi
4. Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Jan Sikora
5. p. Jana Pětvalská
p. Iva Krpcová
pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/05/OKS/11 na stavební práce Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj
ukládá
odeslat Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/05/OKS/11
Z: vedoucí OKS
T: 04/2011
________________________________________________________________________________
543/10RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – vyhodnocení internetové ankety_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky internetové ankety o budoucí podobě Náměstí T.G. Masaryka
schvaluje
variantu č. 3 zpracované Studie stavby včetně navrženého řešení
podzemních garáží
_________________________________________________________________________________
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544/10RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.IV_______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.IV dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.IV dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 04/2011
_________________________________________________________________________________
545/10RM/2011 - Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově
- 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
„Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově “
rozdělení veřejné zakázky na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

ve výši 220.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 7/2011
předpokládané ukončení: 10/2011

7. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria:
celková cena v Kč bez DPH
doba realizace ve dnech
délka záruční doby v měsících

ekonomická výhodnost nabídky

8. způsob hodnocení nabídek:

elektronickou aukcí
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váha 90 %
váha 5 %
váha 5 %

9. ostatní podmínky:
a) maximální doba realizace 100 kalendářních dní
b) záruční doba minimální 60 měsíců
maximální 120 měsíců
c) uchazeč je povinen provést vlastními silami
minimálně 70 % objemu zakázky
10. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením
11. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona:
písm. a) - výpis z OR
písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání
písm. d) - doklad osvědčující odbornou způsobilost pro osobu stavbyvedoucího
o autorizaci v oboru pozemních staveb
12. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona:
písm. a) - pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě s minimální pojistnou
částkou 10 mil. Kč
písm. c) - doklad o obratu dosaženém uchazečem s ohledem na předmět
veřejné zakázky (zateplení budovy občanské vybavenosti nebo
stavby pro bydlení) za poslední 3 účetní období s minimální
hodnotou 30 mil. Kč bez DPH v každém účetním období
13. technické kvalifikační předpoklady:
a) podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona: seznam významných stavebních prací
obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky provedených
uchazečem v posledních 5 letech, včetně min.:
aa) 3 osvědčení na zateplení budovy občanské vybavenosti nebo stavby pro
bydlení v min. hodnotě 8 mil. Kč bez DPH/1 stavební práce,
ab) 1 osvědčení na bezbariérové nájezdové rampy v min. hodnotě 800.000,- Kč
bez DPH/1 stavební práce,
b) podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona: osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci stavbyvedoucího s praxí v oboru (stavebnictví) min. 5 let,
c) certifikáty ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
3. Ing. Vladislav Varmuža
p. Jaromír Werner
4. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Petra Kvapulinská
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
15. zadávací lhůta:

90 dnů
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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. Petra Smrčka, 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
o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: do 3 dnů od zpracování
zadávací dokumentace
2. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Z: vedoucí OIV
T: 4/2011
3. svolat první jednání hodnotící komise

Z: vedoucí OPS
T: 4/2011
_________________________________________________________________________________
546/10RM/2011 - Stavba č. 9034 „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– dodatek č. 1 ke mlouvě o dílo č. 1233/OIV/10__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo 1233/OIV/10 ze dne 30.11.2010 čl. 6
odst. 6.1 a z Přílohy č.1 této SOD cenu za propagaci (velkoformátový infopanel
a pamětní deska) ve výši 50.000,-Kč bez DPH (60 000,- Kč vč. DPH)
2. změny položkového rozpočtu - Přílohy č.1 Smlouvy o dílo 1233/OIV/10
související s bodem 1
3. změnu účinnosti smlouvy a to dnem podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo 1233/OIV/10 ze dne 30.11.2010.
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4. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 1233/OIV/10 na provedení stavby
„Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“ v rozsahu bodu 1 tohoto
usnesení, kterým bude snížena cena díla v čl. 6. odst. 6.1 a bodu 3 tohoto
usnesení, kterým bude změněna účinnost v čl. 17 odst. 17.16
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1233/OIV/10
ze dne 30.11.2010
Z: vedoucí OIV
T: 15.4.2011
_________________________________________________________________________________
547/10RM/2011 - Stavba č. 7110 „ Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1234/OIV/10 ze dne 30.11.2010
čl. 6., odst. 6.1 náklady na zajištění propagace ve výši 55.000,-Kč bez DPH
(66 000,- Kč vč. DPH)
2. změnu účinnosti smlouvy a to dnem podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo 1234/OIV/10 ze dne 30.11.2010
3. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10 ze dne 30.11.2010
na provedení stavby „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení, kterým budou vypuštěny náklady
na zajištění propagace stavby a bodu 2 tohoto usnesení, kterým bude změněna
účinnost v čl. 17 odst. 17.16
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10
ze dne 30.11.2010
Z: vedoucí OIV
T: 15.4.2011
_________________________________________________________________________________
548/10RM/2011 - Stavba č. 7109 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 1273/OIV/10__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu registračního čísla projektu uvedeného ve Smlouvě o dílo 1273/OIV/10
na číslo akceptační 09038343
2. změnu účinnosti smlouvy, a to dnem podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo 1273/OIV/10
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3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1273/OIV/10 ze dne 13.12.2010
na provedení stavby “Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení, kterým bude změněno registrační číslo
projektu na číslo akceptační a účinnost smlouvy uvedená v čl. 17 odst. 17.16
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 1273//OIV/10
ze dne 13.12.2010.
Z: vedoucí OIV
T: 15.4.2011
________________________________________________________________________________
549/10RM/2011 - Projekt „Polsko-česká odborná setkání“_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Účast města Havířova ve společném projektu „Polsko-česká odborná setkání“
se statutárním městem Karviná a s partnerským městem Jastrzębie-Zdrój
z Polské republiky
2. Bezplatné užití znaku města Havířova na propagačních a dalších materiálech
souvisejících s projektem „Polsko-česká odborná setkání“
3. Bezplatné užívání sálu v KD Radost za účelem konání odborného setkání
v oblasti „Bezpečnost veřejnosti“, které organizuje statutární město Havířov
4. Účast vždy 8 zástupců města na jednotlivých odborných setkáních:
a) „Kultura, vzdělávání, sport, turistika a rekreace“
b) „Ekonomika a podnikání“
c) „Bezpečnost veřejnosti“
pověřuje
vedení města výběrem vhodných zástupců města pro jednání na jednotlivých
odborných setkáních
T: do 20.4.2011
Z: náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
_________________________________________________________________________________
550/10RM/2011 - Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu
města Havířova“ – Řídící skupina Strategie udržitelného rozvoje města
Havířova, návrh jejího složení________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
řídící skupinu Strategie udržitelného rozvoje města Havířova ve složení:
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Příjmení
Smrček
Heczko
Pawlas
Boháček
Menšík
Basel
Mokroš
Večeřová
Nedorost
Zvěřinská
Burianová
Nehyba

Jméno
Petr
Eduard
Daniel
Petr
Milan
Radoslav
Karel
Leona
Ladislav
Jiřina
Iva
Lukáš

Titul
Ing.
Ing.
Bc.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing. arch.
Mgr.
Ing.
Ing.
JUDr.
Ing.

Funkce
vedení města
vedení města
vedení města
Rozvojová komise
tajemník MMH
vedoucí OIV MMH
vedoucí OÚR MMH
vedoucí OVV MMH
vedoucí VVSR MMH
vedoucí ORG MMH
vedoucí OSM MMH
vedoucí realizačního týmu
dodavatele s hlasem poradním
_________________________________________________________________________________
551/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje_________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje (organizační jednotka 16)
dle důvodové zprávy
Z: vedoucí VVSR
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
552/10RM/2011 - Smlouva č. 09025716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy, HAVÍŘOV“_________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 09025716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé třídy, HAVÍŘOV“
v celkové výši 2.443.646,70 Kč z toho 135 758, 15 Kč ze Státního fondu
životního prostředí ČR a ze státního rozpočtu 2 307 888,55 Kč
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy č. 09025716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
________________________________________________________________________________
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553/10RM/2011 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti zajištění zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků v rámci projektu financovaného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost___________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti zajištění zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků č.1197/VVSR/10
ze dne 26.11.2010 uzavřené mezi statutárním městem Havířov
a Společností pro kvalitu školy, o.s., kterým se mění osoba oprávněného zástupce
objednavatele ve věcech smluvních a rozšiřuje předmět plnění,
doba a místo plnění dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem dodatku
č.1 ke Smlouvě č. 1197/VVSR/10
Z: vedoucí OVVSR
T: 04/2011
________________________________________________________________________________
554/10RM/2011 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a se
spolufinancováním pro projekt MŠ Balzacova__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012
pro projekt „Aktivní využití školní zahrady formou přírodní učebny v sídlištní
zástavbě” Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
2. spolufinancování projektu v rámci dotačního programu Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012
ve výši 25 % z hodnoty projektu, což činí 31 250,- Kč Mateřské škole Havířov
– Podlesí Balzakova 2/1190 (IČ 61 98 86 85) z rozpočtu města Havířova po
přiznání dotace
ukládá
1. ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz pro uvedenou
mateřskou školu o částku 31 250,- Kč do rozpočtu města Havířova, jako podíl
města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že tento projekt bude
vybrán k realizaci v rámci dotačního programu Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012
2. vedoucímu oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje oznámit
rozhodnutí Rady města Havířova řediteli výše uvedené mateřské školy
_________________________________________________________________________________
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555/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
_________________________________________________________________________________
556/10RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas
s převodem částky 1 300 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova převod
částky 1 300 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.
_________________________________________________________________________________
557/10RM/2011 - 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 - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
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 2010 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 2010 dle důvodové zprávy část C
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK, SSRZ,
SSmH, SANTÉ a DSH za rok 2010 dle přílohy č. 7, a to z rozpočtových
prostředků těchto příspěvkových organizací
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ukládá
ředitelům příspěvkových organizací MKS, MK, SSRZ, SSmH, SANTÉ a DSH
úkoly na rok 2011 a na I. pololetí roku 2011 dle důvodové zprávy část D
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OSV
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
558/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011 odboru
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
559/10RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1. Mateřskou školu Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
v celkové výši 5.000,- Kč
od společnosti Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152,
Ostrava-Moravská Ostrava (IČ 45 19 34 10)
2. Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 10.000,- Kč
od společnosti Technické služby Havířov, a.s., Karvinská 66/1461,
Havířov-Město (IČ 25 37 56 01) a 5.000,- Kč
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,
Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)
na účely uvedené v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
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560/10RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT, Nadací OKD a ArcelorMittal__________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu MŠMT
v celkové výši 2.120.000,- Kč, z Nadace OKD v celkové výši 1.966.100,- Kč
a z ArcelorMittal ve výši 90.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)
na projekt:
Peníze do škol
………..…………..……………………2.120.000,- Kč
2. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)
na projekt:
Pro budoucnost
….……..…………..……………………1.000.000,- Kč
3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13)
na projekt:
Pro budoucnost
………..…………..…………………….. 141.000,- Kč
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
na projekt:
Moderní výukou zvýšit prestiž v mateřské škole
……………. 90.000,- Kč
5. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
na projekt:
Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší
…………………………………………...825.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
561/10RM/2011 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2011/2012_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách na území
města Havířova pro školní rok 2011/2012, a to ve dnech 17. a 18. května 2011
v době pravidelného provozu mateřských škol
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ukládá
oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelům mateřských škol
zřízených statutárním městem Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
562/10RM/2011 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2011_________
Rada města Havířova
schvaluje
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2011 dle přílohy
ukládá
zaslat oznámení o projednání přerušení provozu mateřských škol
dotčeným školám
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
563/10RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou – Ječmínková Anna_________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Anně Ječmínkové.
_________________________________________________________________________________
564/10RM/2011 - Žádost o povolení přihlášení paní Poupalové Marie do společné domácnosti
s panem Tlolkou Erikem v bytě č.102 v Domě s pečovatelskou službou na ulici
Mládežnická 1576/10 v Havířově-Podlesí_______________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
povolení přihlášení paní Poupalové Marii do společné domácnosti s panem
Tlolkou Erikem v Domě s pečovatelskou službou na ulici Mládežnická 1576/10
v Havířově Podlesí.
_________________________________________________________________________________
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565/10RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 20 v Domě
s pečovatelskou službou na ul. Gen. Svobody 266/15 v Havířově-Šumbarku
paní Plhákové Alence, trvale bytem Domov seniorů Havířov, Lidická 1200/52c
Havířov-Šumbark a panu Harajdičovi Michalovi, trvale bytem Hlavní
třída 166/42, Havířov-Město_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního bytu č.20 v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Gen. Svobody 266/15, Havířov-Šumbark
paní Plhákové Alence a panu Harajdičovi Michalovi.
_________________________________________________________________________________
566/10RM/2011 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2011 Anny
Formánkové na projekt „Účast na světové abilympiádě v Jižní Koreji“_____
Rada města Havířova
neschvaluje
poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova v roce 2011 z mimosportovní sféry paní Anně Formánkové, nar.1944
na projekt „Účast na světové abilympiádě v Jižní Koreji“
_________________________________________________________________________________
567/10RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku 2011
odboru sociálních věcí_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu
roku 2011 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7) dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
568/10RM/2011 - Realizace projektu „Sociální automobil“- pronájem automobilu____________
Rada města Havířova,
jako zřizovatel příspěvkové organizace SANTÉ–centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb
schvaluje
v rámci účasti příspěvkové organizace SANTÉ–centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb na projektu „Sociální automobil“
uzavření smlouvy, jejímž předmětem je i nájem automobilu Ford Tranzit 6-ti
místný, typ 26OS, na dobu 6-ti let za 1,- Kč, mezi příspěvkovou organizací
SANTÉ–centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ 008 47 470,
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jako nájemce a partnera, se společností KOMPAKT spol. s r.o., IČ 495 51 027,
jako pronajímatelem a garantem projektu
_________________________________________________________________________________
569/10RM/2011 - VZ/DsH/1/11 ,,Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
na rekonstrukci Domova seniorů Havířov, pracoviště LUNA na domov
se zvláštním režimem________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku ze ,,Zásad postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
pro veřejnou zakázku zn. VZ/DsH/1/11 ,,Projektová dokumentace pro územní
a stavební řízení na rekonstrukci Domova seniorů Havířov, pracoviště LUNA
na domov se zvláštním režimem“
2. uzavření smlouvy na zajištění projekčních prací a inženýrské činnosti
spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení na rekonstrukci Domova seniorů, pracoviště LUNA na
domov se zvláštním užíváním včetně vyřízení příslušných povolení stavebního
úřadu se společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o. IČ: 64318633,
za cenu 1 800 000,-Kč bez DPH za kompletní projektovou a inženýrskou činnost
ukládá
1. vedoucímu Odboru investiční výstavby Magistrátu města Havířova ve
spolupráci s ředitelem Domova seniorů Havířov zpracovat rozsah zadání
projektové dokumentace.
Z: vedoucí OIV
ředitel DsH
T: 8.4.2011
2. vedoucímu Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje Magistrátu města
Havířova ve spolupráci s ředitelem Domova seniorů Havířov, prověřit možnosti
financování z dotačních titulů.
Z: vedoucí odd. VVSR
ředitel DsH
T: 30.6.2011
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
MUDr. Milana Dlábka, podpisem Smlouvy o dílo se společností Havířovská
inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Z: ředitel DsH
T: 15.4.2011
_________________________________________________________________________________
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570/10RM/2011 - Pořízení investičního majetku SSRZ Havířov z prostředků investičního fondu__
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
pořízení investičního majetku a to:
1. Malotraktoru s příslušenstvím na Městský fotbalový areál
.………………………cca 350 tis. Kč vč. DPH
2. Zavlažovacího systému na hřiště Dolní Datyně
……………………….cca 300 tis. Kč vč. DPH
3. Prodejního stánku pro prodej vstupenek na Městský fotbalový areál
………………………..cca 80 tis. Kč vč. DPH
4. Časomíry na hřiště Dolní Datyně
.……………………...cca 70 tis. Kč vč. DPH
formou zapojení investičního fondu organizace
_________________________________________________________________________________
571/10RM/2011 - ZPŘ/30/VVSR/10 – „Nastavení systému projektového řízení“ – rozhodnutí
o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější nabídky_____________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/30/VVSR/10 – „Nastavení systému projektového
řízení“ společnost NAVIGA 4, s.r.o., IČ: 267 56 102
– z důvodu nesplnění kvalifikace
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/30/VVSR/10 – „Nastavení systému projektového
řízení“ společnosti HOPE - E.S., v.o.s., IČ: 253 42 282, která předložila
nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 1.900.000,-Kč bez DPH
(2.280.000,-Kč včetně DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: AutoCont CZ a.s., IČ: 476 76 795
3. místo: Equica, a.s., IČ: 264 90 951
4. místo: sdružení se stávající z členů PROCES-Centrum pro rozvoj obcí
a regionů, s.r.o., IČ: 285 76 217, DHV CR, spol. s r.o., IČ: 457 97 170,
a MEDIUM SOFT a.s., IČ: 25377132
5. místo: BNV consulting, s.r.o., IČ: 271 70 241
6. místo: KVADOS, a.s., IČ: 258 26 654
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pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 6.4.2011
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí VVSR
T: 4/2011

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 5/2011
_________________________________________________________________________________
572/10RM/2011 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s._________________________________
Rada města Havířova,
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost,
a.s. a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „HTS, a.s.“)
bere na vědomí
1. zvolení p. Ing. Břetislava Petra do funkce předsedy představenstva HTS, a.s.
2. zvolení p. Karla Sachmerdy do funkce místopředsedy představenstva HTS, a.s.
3. zvolení p. Ing. Miloslava Hanuse do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a.s.
4. zvolení p. Ing. Petra Špoka do funkce místopředsedy dozorčí rady HTS, a.s.
_________________________________________________________________________________
573/10RM/2011 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady
společnosti Technické služby Havířov a.s.______________________________
Rada města Havířova,
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s.
a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „TSH a.s.“)
bere na vědomí
1. zvolení Bc. Michaely Horňákové do funkce předsedkyně dozorčí rady TSH a.s.
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2. zvolení Ing. Jarmily Popieluchové do funkce místopředsedkyně dozorčí rady
TSH a.s.
_________________________________________________________________________________
574/10RM/2011 - VZ/ORG/3/11-TO „Výroba propagačních materiálů“____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z čl. II odst. 3 bod 3.1. Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro VZ zn.VZ/ORG/3/11-TO „Výroba propagačních materiálů“
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
společnosti ZEMAN ART s.r.o., Česká 361, 742 21 Kopřivnice, IČ 258 22 209
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky společnosti ZEMAN ART s.r.o.
Z: vedoucí TO
T: 4/2011

pověřuje

poradu vedení rozhodnutím o zadání veřejné zakázky VZ/ORG/3/11-TO
Z: vedoucí TO
T: 4/2011
_________________________________________________________________________________
575/10RM/2011 - Rozšíření počtu partnerských měst____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
rozšíření počtu partnerských měst statutárního města Havířova ve volebním
období 2010 - 2014
_________________________________________________________________________________
576/10RM/2011 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou
dopravcem ČSAD Havířov a.s. v roce 2010______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov
v roce 2010
_________________________________________________________________________________
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577/10RM/2011 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2010_
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.
_________________________________________________________________________________
578/10RM/2011 - „Stroj na úpravu ledové plochy“ – zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
„Stroj na úpravu ledové plochy“
rozdělení předmětu plnění na části:
následní zakázky (opce)

ne
ne

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

ne
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 6/2011
ukončení: nejpozději do 30.12.2011

6. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH
elektronickou aukcí

způsob hodnocení nabídek:

7. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – čestným prohlášením
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 realizovaných dodavatelem v posledních
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3 letech, včetně min. 3 osvědčení (dodávka stroje na úpravu ledové plochy)
v hodnotě plnění min. 2,5 mil. Kč bez DPH/1 dodávka
10. jmenování komise pro otevírání obálek:

Ing. Jiří Bednář
Ing. Janka Baklíková
Bc. Alena Kleinbauerová
Náhradníci: Pavlína Turoňová

11. jmenování členů Hodnotící komise vč. náhradníků:
člen
náhradník
Bc. Daniel Pawlas
Ing. Petr Smrček
Ing. Milan Menšík
Ing. Radoslav Basel
Ing. Jiří Bednář
Marián Taraba
Pavel Stefan
Vratislav Bačák
Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
12. zadávací lhůta:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zákona
2. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k podání
vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
3. 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. Jiřího Bednáře, ředitele
Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
________________________________________________________________________________
579/10RM/2011 - „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zahájení územního řízení na výstavbu „Krajského integrovaného centra
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ stavebním úřadem
Magistrátu města Karviné
2. zadání zpracování posouzení dokumentace vlivu stavby Krajského
integrovaného centra na životní prostředí a předložených podkladů k zahájení
územního řízení výstavby Krajského integrovaného centra z hlediska ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatel města Havířova
Z: náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
T: 11.4.2011
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pověřuje
1. vedení města projednáním podmínek spolufinancování projektů realizovaných
městem v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zdraví obyvatel
a předprojektové přípravy obchvatu města Havířova s odpovědnými zástupci
Moravskoslezského kraje.
Z: náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
T: 11.4.2011
2. primátora města vyzvat hejtmana Moravskoslezského kraje, aby svolal
společné jednání s primátory a starosty, akcionáři společnosti KIC Odpady, a.s.,
ve věci závazků přijatých krajem vyplývající z Memoranda mezi statutárním
městem Karviná a Moravskoslezským krajem na zasedání zastupitelstva kraje
dne 23.3.2011
Z: primátor města
T: ihned
________________________________________________________________________________
580/10RM/2011 - Změny v komisi Rady města Havířova________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci předsedkyně a člena Komise životního prostředí Rady města Havířova
paní Lady Peterkové ke dni 30.3.2011
jmenuje
pana Jana Nezhybu do funkce předsedy Komise životního prostředí
Rady města Havířova
s účinností od 1.4.2011
________________________________________________________________________________
581/10RM/2011 - 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/35 540/Kl/2011

V Havířově dne 11.4.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 11. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.4.2011
582/11RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
583/11RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 10. schůze RMH, konané dne 30.3.2011
584/11RM/2011 - Schválení programu 11. schůze RMH, konané dne 11.4.2011
585/11RM/2011 - Vyjádření k oznámení zahájení územního řízení o umístění souboru staveb
a změn staveb „Krajské integrované centrum využívání komunálních
odpadů v Moravskoslezském kraji“
586/11RM/2011 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
– návrh na rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
587/11RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ
z 11.schůze Rady města Havířova
konané dne 11.4.2011

PŘEHLED USNESENÍ

z 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.4.2011
582/11RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu __________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 11.schůze Rady města Havířova, konané
dne 11.dubna 2011
p. Vojtěcha KOZÁKA
_________________________________________________________________________________
583/11RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 10.schůze RMH, konané dne 30.3.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 10. schůze Rady města Havířova,
konané dne 30.3.2011
_________________________________________________________________________________
584/11RM/2011 - Schválení programu 11. schůze RMH, konané dne 11.4.2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 11.schůze Rady města Havířova, konané dne 11.4.2011
_________________________________________________________________________________
585/11RM/2011 - Vyjádření k oznámení zahájení územního řízení o umístění souboru staveb
a změn staveb „Krajské integrované centrum využívání komunálních
odpadů v Moravskoslezském kraji“___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k územnímu řízení o umístění souboru
staveb a změn staveb „Krajské integrované centrum využívání komunálních
odpadů v Moravskoslezském kraji“, uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Radomíra Konvičného zastupováním statutárního města Havířov
při veřejném ústním jednání a ohledání na místě, konaném v rámci územního
řízení dne 13.4.2011
_________________________________________________________________________________
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z 11.schůze Rady města Havířova
konané dne 11.4.2011

586/11RM/2011 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
– návrh na rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 28. 3. 2011
ÚOHS-S500/2010/VZ-1703/2011/510/Hod viz. Příloha č.1
2. návrh rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 28.3. 20011 č.j. ÚOHS-S500/2010/VZ-1703/2011/510/Hod zpracovaný
společností EuroAssist, s.r.o. viz. Příloha č.2
schvaluje
podání rozkladu předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova, o podání rozkladu proti rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, společnosti EuroAssist, s.r.o.
k zajištění dalšího postupu
Z: vedoucí OIV
T: 14.4.2011
_________________________________________________________________________________
587/11RM/2011 - 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. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

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/37 605/Kl/2011

V Havířově dne 20.4.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 12. schůzi Rady města Havířova, konané dne 20.4.2011
588/12RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
589/12RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 11.schůze RMH, konané dne 11.4.2011
590/12RM/2011 - Schválení programu 12. schůze RMH, konané dne 20.4.2011
591/12RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
592/12RM/2011 - Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2010 - 2014
593/12RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Šenov
594/12RM/2011 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
595/12RM/2011 - VZ/02/OKS/11 - Plošná oprava vozovky ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
596/12RM/2011 - VZ/05/OKS/11 - Plošná oprava chodníku na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
597/12RM/2011 - VZ/12/OKS/11 - Pořízení 14 ks regulátorů napětí veřejného osvětlení –
uzavření smlouvy o dílo
598/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+4
na ulici E. Urxe 285/1 v Havířově-Město
599/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+3
na ulici Akátová 459/3 v Havířově-Šumbark
600/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+3
na ulici 17. listopadu 1255/6 v Havířově-Podlesí
601/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.21 o vel. 1+2
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark
602/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.19 o vel. 1+2
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark
603/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44 o vel. 1+3
na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
604/12RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město
605/12RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město
606/12RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
2
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z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

607/12RM/2011 - Účast MRA, s. r. o. na řešení evropského projektu AFTER
608/12RM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1118/1, k.ú. Bludovice
609/12RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Folwarczná
610/12RM/2011 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město,
z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do majetku města
611/12RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1, k.ú. Dolní Datyně
612/12RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
613/12RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor
614/12RM/2011 - Pronájem nebytových prostor
615/12RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město
616/12RM/2011 - Pronájem nebytových prostor na Národní tř. č.p. 581, Havířov-Město
617/12RM/2011 - Zrušení usnesení, změna nájemní smlouvy, pronájem nebytových prostor
618/12RM/2011 - Rozšíření účelu užívání nebytových prostor, žádost o souhlas s podnájmem
nebytových prostor
619/12RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
620/12RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku
621/12RM/2011 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod
622/12RM/2011 - Využití majetku – ztráty a nálezy
623/12RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu ve veřejném zájmu v r. 2011
– Lenka Suchánková (MKS Havířov)
624/12RM/2011 - Zrušení usnesení č. 501/10RM/2011 – Mária Mojová
625/12RM/2011 - Podání žádosti o podporu na „Izolační zeleň města Havířova“ z Operačního
programu životní prostředí
626/12RM/2011 - Poradenství při přebírání vodohospodářské infrastruktury statutárního
města Havířova
627/12RM/2011 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města
- „Přitažlivé město Havířov“
628/12RM/2011 - Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011
3
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z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

629/12RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
630/12RM/2011 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“– dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/10
631/12RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.1 k SOD č. 1175/OIV/10
632/12RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
633/12RM/2011 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního a investičního majetku ZŠ – dodatek č. 1
634/12RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
635/12RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT a Nadací OKD
636/12RM/2011 - Nájemné - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s. – revokace usnesení
637/12RM/2011 - Zápis změny v rejstříku škol – zvýšení kapacity – Základní škola a Mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková
organizace
638/12RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2011
639/12RM/2011 - Návrh na zvýšení rozpočtu r. 2011 organizačního odboru z důvodu změn
ve financování zaměstnanců veřejně prospěšných prací
640/12RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - Sedláčková Danuše
641/12RM/2011 - Žádost o povolení změny velikosti požadovaného bezbariérového bytu
paní Kančiové Denise, trvale bytem U Vlečky 646/12, Horní Suchá
642/12RM/2011 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 1.5.2011 do 31.10.2011
643/12RM/2011 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady společnosti
644/12RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - informace o provedení změny zápisu
v obchodním rejstříku
645/12RM/2011 - Odborná konference 20.10. 2011 Zelená města – města budoucnosti
„Kvetoucí sídla v srdci Evropy“
4

USNESENÍ
z 12.schůze Rady města Havířova
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646/12RM/2011 - Souhlas zřizovatele MKS Havířov k prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor v objektu Kulturního domu Radost
647/12RM/2011 - Změna v Komisi BESIP Rady města Havířova
648/12RM/2011 - Požadavky statutárního města Havířova na spolufinancování
Moravskoslezským krajem projektů města k ochraně a zlepšení životního
prostředí a zdraví obyvatel ve městě, předprojektové přípravy obchvatu
města a snížení prašnosti silnic na území města
649/12RM/2011 - Umístění loga sponzora hokejového klubu na Víceúčelové hale
v Havířově-Podlesí
650/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2010
651/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2010
652/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti
653/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010
a návrhu na úhradu ztráty za rok 2010
654/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Návrh na úhradu ztráty za rok 2010
655/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady o volbě člena dozorčí rady
656/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Změna výše odměny za výkon funkce jednatele ve společnosti
Zámek Havířov, s.r.o.
657/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Různé a závěr
658/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2010
659/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2010
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660/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti o
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, o přezkoumání návrhu na
rozdělení zisku za rok 2010, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010, k návrhu odměn orgánům
společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti
661/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2010
662/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2010
a rozdělení odměn orgánům společnosti
663/12RM/2011 - Projekt AFTER - pracovní cesta do Francie ve dnech 9. – 12.5. 2011
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PŘEHLED USNESENÍ

z 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.4.2011
588/12RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu __________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 12.schůze Rady města Havířova, konané
dne 20.4.2011
p. Alici HEGYI
Bc. Michaelu HORŇÁKOVOU
volí
jako skrutátora hlasů pro jednání jediného společníka v působnosti valné
hromady
Mgr. Rudolfa ŠIMKA
_________________________________________________________________________________
589/12RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 11.schůze RMH, konané dne 11.4.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 11. schůze Rady města Havířova, konané
dne 11.4.2011
_________________________________________________________________________________
590/12RM/2011 - Schválení programu 12. schůze RMH, konané dne 20.4.2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 12.schůze Rady města Havířova, konané dne 20.4.2011
_________________________________________________________________________________
591/12RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
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3943/59/09 Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“
4930/74/10 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - bod č. 7 programu
5244/79/10 Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Renata Horňáčková
a Jaroslav Horňáček
5679/85/10 Jednostranné navýšení nájmů u bytů ve vlastnictví města Havířova
– změna usnesení
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
188/5RM/2011 Zřízení věcného břemene pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická,
Havířov-Šumbark“
274/6RM/2011 Zřízení věcných břemen v rámci stavby: „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků “ – doplnění
377/8RM/2011 Změna stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
378/8RM/2011 Změna stanov společnosti Technické služby Havířov a.s.
379/8RM/2011 Návrh na úpravu ceny za ustájení zvířat v Útulku MAX
411/8RM/2011 Smlouva o bezúplatném převodu majetku
439/9RM/2011 Uzavření příkazní smlouvy s MRA, s.r.o. k zajištění kontroly, dozoru
a administrativních činností při provádění oprav a rekonstrukcí budov ve
smyslu „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na
společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č.72/94 Sb.,
v platném znění“
440/9RM/2011 Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací vykonávaných
zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3, odst.3, písm. e) mandátní smlouvy
461/9RM/2011 Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – zadání
projektové a inženýrské činnosti
477/9RM/2011 JŘBU/1/OIV/11 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 2. etapa – Ulice U Tesly
a Šípková, plocha u ul. Mládí“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
480/9RM/2011 ZÁMEK Havířov,s.r.o., Městská realitní agentura,s.r.o. – stanovení termínu
a programu jednání jediného společníka v působnosti valné hromady
488/10RM/2011 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního
plánu Šenova
518/10RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1713/2, 1713/3, 1713/4,
1713/5, k.ú. Šumbark
519/10RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
531/10RM/2011 Výpověď nájemní smlouvy, vyhlášení pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže
538/10RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.9 o vel. 1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město
539/10RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 27
o vel. 1+1 na ulici J.Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí
540/10RM/2011 Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy
Havířov od 1.5.2011
542/10RM/2011 VZ/05/OKS/11 - Plošná oprava chodníku ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
549/10RM/2011 Projekt „Polsko-česká odborná setkání“
551/10RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
8
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553/10RM/2011 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti zajištění zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků v rámci projektu financovaného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
557/10RM/2011 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
558/10RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
559/10RM/2011 Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
560/10RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT, Nadací OKD a ArcelorMittal
561/10RM/2011 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2011/2012
562/10RM/2011 Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2011
574/10RM/2011 VZ/ORG/3/11-TO „Výroba propagačních materiálů“
_________________________________________________________________________________
592/12RM/2011 - Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2010 - 2014
Rada města Havířova
vydává
pro volební období 2010 – 2014 Programové prohlášení Rady města Havířova
dle přílohy
_________________________________________________________________________________
593/12RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Šenov__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Šenov
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12 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
________________________________________________________________________________
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594/12RM/2011 - 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 2011
_________________________________________________________________________________
595/12RM/2011 - VZ/02/OKS/11 - Plošná oprava vozovky ul. Na Nábřeží, 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
vozovky ul. Na Nábřeží, Havířov-Město“
v max. výměře 8 200 m2

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

poptávkové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu

4. forma provedení poptávky:

odeslání Výzvy o zahájení zakázkového řízení
těmto zájemcům:
- BOGL a KRÝSL - SILNICE MORAVA s.r.o
IČ: 25357352
- COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005
- JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581
- Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK
IČ: 15495892
- SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 48035599

5. podmínky realizace veřejné zakázky:
- doba realizace:
maximálně 28 kalendářních dnů v období
od 1.7. do 15.8.2011
- délka záruční doby:
minimálně 60 měsíců
- podmínky realizace:
stavba bude realizována v rozsahu předmětu
veřejné zakázky, v období od 1.8.2011
do 30.9.2011. Provedení stavby musí odpovídat
Technickým kvalitativním podmínkám staveb
pozemních komunikací, vydaných ministerstvem
dopravy ČR
6. kritérium hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena bez DPH
10
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7. základní kvalifikační předpoklady:
čestným prohlášením v rozsahu § 53 odst. 1,
písm.d), e), j) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- živnostenské oprávnění dle předmětu veřejné
zakázky (kopie)
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
uchazeč zapsán (kopie)
- výpis ze stálého seznamu dodavatelů
9. lhůta a místo pro podání nabídek:

pondělí 2.5.2011 do 12,00 hodin
v podatelně MMH

10. zadávací lhůta:

30.6.2011

11. jmenování členů hodnotící komise
1. Ing. Petr Smrček
2. zást. rozvojové komise RMH
p. Leoš Lukaštík
3. Bc. Micheala Horňáková
4. Mgr. Marek Vlachopulos
5. p. Jana Pětvalská

a náhradníků hodnotící komise
Ing. Eduard Heczko
zást. rozvojové komise RMH
Ing. Petr Boháček
p. Vojtěch Kozák
Ing. Jan Sikora
p. Iva Krpcová

pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/02/OKS/11
ukládá
odeslat Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/02/OKS/11
Z: vedoucí OKS
T: 04/2011
_________________________________________________________________________________
596/12RM/2011 - VZ/05/OKS/11 - Plošná oprava chodníku na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu____
Rada města Havířova
zadává
zakázku č. VZ/05/OKS/11 na stavební práce "Plošná oprava chodníku na ul. Na
Nábřeží, Havířov-Město uchazeči Technické služby Havířov a. s. IČ: 253 75 601
s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena s nabídkovou cenou 3 900 000,00 Kč
bez DPH (4 680 000,00 Kč vč. DPH), termínem provedení prací do 17.6.2011
a záruční lhůtou 72 měsíců
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem
Z: vedoucí OKS
T: 05/2011
_________________________________________________________________________________
597/12RM/2011 - VZ/12/OKS/11 - Pořízení 14 ks regulátorů napětí veřejného osvětlení –
uzavření smlouvy o dílo______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku čl. II odst. 3 bod 3.1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro VZ/12/OKS/11 Pořízení 14ks regulátorů napětí veřejného osvětlení
2. uzavření smlouvy o dílo se společnosti AKTÉ spol. s r.o., se sídlem Kvítková
248, 760 01 Zlín, IČ: 42341027 na dodávku 14 ks regulátorů napětí veřejného
osvětlení s tím, že finanční plnění je stanoveno formou EPC (splátky z úspor) a
je uvedeno v příloze č. 1
– finanční plnění dle splátkového kalendáře, celkový objem zakázky činí
1 927 940,- Kč bez DPH (2 313 528,- vč. DPH) a záruční doba činí 36 měsíců
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na dodávku
14 kusů regulátorů napětí
Z: vedoucí OKS
T: 05/2011
_________________________________________________________________________________
598/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6 o vel. 1+4
na ulici E.Urxe 285/1 v Havířově-Město________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6 o vel. 1+4
na ulici E.Urxe 285/1 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: 26.4.2011
12

USNESENÍ
z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

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
_________________________________________________________________________________
599/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o vel. 1+3
na ulici Akátová 459/3 v Havířově-Šumbark____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+3
na ulici Akátová 459/3 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: 6.4.2011
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
_________________________________________________________________________________
600/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o vel. 1+3
na ulici 17.listopadu 1255/6 v Havířově-Podlesí__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel. 1+3
na ulici 17.listopadu 1255/6 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: 26.4.2011
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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
_________________________________________________________________________________
601/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.21 o vel. 1+2
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.21 o vel. 1+2
na ulici Heleny Malířové 1152/2 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: 26.4.2011
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
_________________________________________________________________________________
602/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.19 o vel. 1+2
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.19 o vel. 1+2
na ulici Heleny Malířové 1152/2 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: 26.4.2011
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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
_________________________________________________________________________________
603/12RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 44 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: 26.4.2011
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
_________________________________________________________________________________
604/12RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.794/7 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši
890/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast.
plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
panu Pavlu Chludilovi za kupní cenu 294.759,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
_________________________________________________________________________________
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605/12RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov – Město_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.793/8 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši
823/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast.
plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
paní Marii Lojkáskové za kupní cenu 263.525,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
_________________________________________________________________________________
606/12RM/2011 - 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 15.3.2011 do 1.4.2011 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 15.3.2011
do 1.4.2011 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 15.3.2011
do 1.4.2011 dle přílohy č.5
_________________________________________________________________________________
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607/12RM/2011 - Účast MRA, s. r. o. na řešení evropského projektu AFTER________________
Rada města Havířova
schvaluje
řešení evropského projektu AFTER Městskou realitní agenturou, s.r.o.
v domovním fondu města Havířova
_________________________________________________________________________________
608/12RM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1118/1, k.ú. Bludovice__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1118/1, ost.plocha, ost. komunikace, k.ú. Bludovice
o výměře 187 m2 , na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od paní Adély Očenáškové, bytem Havířov-Bludovice, Zákostelí 1150/6F,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 72 570,- Kč( tj.cca 388,- Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
609/12RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Folwarczná_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1087/6, ost.plocha, ost. komunikace, k.ú. Bludovice
o výměře 80 m2 a podílu ve výši ½ na pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha,
ost. komunikace o celkové výměře
2010 m2, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od paní Jany Folwarczné, bytem Havířov-Bludovice, Farská 317/8,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 474 080,- Kč ( cca 439,- Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
610/12RM/2011 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město,
z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do majetku města___________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci převod pozemku k.ú. Havířov - město, parc. č. 2837/1,
z vlastnictví České republiky do majetku statutárního města Havířov
_________________________________________________________________________________
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611/12RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1, k.ú. Dolní Datyně___________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1, k.ú. Dolní
Datyně, za účelem umístění vodovodní přípojky k rozestavěné budově na
pozemku parc.č. 9/16, k.ú. Dolní Datyně , ve prospěch Ing. Michala Mrňky
a Ing. Venduly Mrňkové, oba bytem Ostrava-Svinov, Evžena Rošického 1082/22,
za jednorázovou úhradu ve výši 8. 500,- Kč + DPH, tj. 8.500,- Kč + 1.700,- Kč
= 10.200,-Kč celkem
2.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1, k.ú. Dolní
Datyně, za účelem umístění vodovodní přípojky k rozestavěné budově na
pozemku parc.č. 9/17, k.ú. Dolní Datyně , ve prospěch Ing. Michala Mrňky
a Ing. Venduly Mrňkové, oba bytem Ostrava-Svinov, Evžena Rošického 1082/22,
za jednorázovou úhradu ve výši 8. 500,- Kč + DPH, tj. 8.500,- Kč + 1.700,- Kč
= 10.200,-Kč celkem
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8. 2011
_________________________________________________________________________________
612/12RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4815, 4887, k.ú. Havířov - město, dle
GP č. 1758 – 842/2010 , GP č. 1759 – 843/2010 za účelem uložení elektopřípojky
k rodinnému domu ( investor : Eva Svorníková, bytem Havířov- Podlesí, Petra
Bezruče 1542/11) , za jednorázovou úhradu při výměře 5,6 m2, ve výši 5.000,- Kč
+ DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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: 31.8. 2011
_________________________________________________________________________________
613/12RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 13m2 v suterénu obytného domu
ul. J. Jabůrkové 1, Havířov – Město, p. Jiřímu Vyskočilovi, jako sklad pro vlastní
potřebu
_________________________________________________________________________________
614/12RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 6,84 m2 v suterénu obytného domu
ul. Na Nábřeží 127, Havířov-Město, p. Vlastimilu Juračkovi,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
_________________________________________________________________________________
615/12RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město__
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 404,91 m2 v 1. poschodí objektu
na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město,
občanskému sdružení Evangelikální společenství křesťanů, IČ: 68321236,
k činnosti občanského sdružení, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč /m2/rok bez DPH
- platby nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- jednoměsíční výpovědní lhůta z důvodu realizace rekonstrukce nebytových
prostor na sportovní ubytovnu
_________________________________________________________________________________
19

USNESENÍ
z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

616/12RM/2011 - Pronájem nebytových prostor na Národní tř. č.p. 581, Havířov-Město_______
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor na Národní tř. č. p. 581, Havířov – Město:
1.
o výměře 312,50 m2 spol. Lékárna Quercus s.r.o., IČ: 65141679, k provozování
lékárny, za podmínek:
- nájemné za nebytové prostory v 1. podzemním podlaží o výměře 111,30 m2 ve
výši 374,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží o výměře 201,20 m2 ve
výši 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH
- každoroční úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ
- nájem na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2025
- nájemce provede na vlastní náklady opravy nebytových prostor (oprava izolace
sklepa, oprava fasády domu, nátěr vstupních dveří a výkladců) bez nároku na
finanční vyrovnání po ukončení nájmu
- doklady o provedených opravách nájemce předloží správci nemovitosti
2.
o výměře 178,47 m2 spol. UROMED s.r.o., IČ: 26790386, k provozování
urologické ambulance, za podmínek:
- nájemné za nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží o výměře 6,30 m2 (1/2
vstupu) ve výši 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží o výměře 172,17 m2 ve
výši 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH
- každoroční úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ
- nájem na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2025
- nájemce provede na vlastní náklady opravy nebytových prostor (výměna oken ve
2. nadzemním podlaží, výměna nákladního výtahu na osobní, opravy podlah,
stěn a elektroinstalace ve 2. nadzemním podlaží, oprava fasády domu) bez
nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
- doklady o provedených opravách nájemce předloží správci nemovitosti
_________________________________________________________________________________
617/12RM/2011 - Zrušení usnesení, změna nájemní smlouvy, pronájem nebytových prostor___
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 9. 3. 2011, č. 457/9RM/2011, bod 1., ve
věci změny nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 24,42 m2 ve
2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
nájemci Ing. Vojtěchu Petrovskému, IČ: 41064453, včetně pověřovací části
schvaluje
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1.
změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 24,42 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemci Ing. Vojtěchu Petrovskému, IČ: 41064453,
a to snížení výměry pronajatých prostor o kancelář č. 223 o výměře 12,27 m2
od 1.5.2011 na novou výměru 12,15 m2,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
2.
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním
podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
Ing. Pavlu Koukolovi, IČ: 47176032,
k poradenské a konzultační činnosti, za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- úprava nájemného jednou ročně o míru inflace stanovenou ČSÚ
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2011
pověřuje
1.
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/1038/MJP/03
2.
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2011
_________________________________________________________________________________
618/12RM/2011 - Rozšíření účelu užívání nebytových prostor, žádost o souhlas s podnájmem
nebytových prostor_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 331,41 m2 v přízemí
samostatné části objektu zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,
Havířov – Šumbark, spol. L a G Sun s.r.o., IČ: 28593961, o poskytování softwaru,
audiovizuálních a datových služeb a k zprostředkovatelské činnosti v oblasti
kulturních, vzdělávacích a zábavních zařízení
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 68,90 m2 pro spol. Live Style Group s.r.o.,
IČ: 26860023, k poskytování softwaru, audiovizuálních a datových služeb a k
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zprostředkovatelské činnosti v oblasti kulturních, vzdělávacích a zábavních
zařízení, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
_________________________________________________________________________________
619/12RM/2011 - 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. Josefu Štefkovi, za podmínek:
- účel: ateliér – tvorba gobelínů
- výměra nebytových prostor: 54,81 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2011
- nájemné: 170,- Kč/m2/rok bez DPH
_________________________________________________________________________________
620/12RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku:
- tiskárna HP LJ 4100, inv. číslo DHM 237/022, výrobní (sériové) číslo 39763,
rok pořízení 1998, pořizovací cena: 113 096,- Kč,
ve správě organizačního odboru Magistrátu města Havířova
- notebook Acer TravelMate 506T, inventární číslo DHM: 120002200123, sériové
číslo: 914F012ZLO160161T, rok výroby 2000, pořizovací cena 60 987,80 Kč,
ve správě Městské policie Havířov
- rozhlasová ústředna zn. CUR 200, inventární číslo DHM: 022/21, pořízeno
13. 10. 1997 za 97 698,- Kč,
ve správě příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace IČ: 62 33 12 48,
sídlo: Havířov-Město, M. Kudeříkové 14
- počítač MAC LC 475, inventární číslo HIM 022/18, pořízeno 30. 12. 1994
za 61 585,60 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 MAC LC 475, inventární číslo HIM 022/24, pořízeno 20. 3. 1998
za 61 585,60 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
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- server IBM series X 205, inv. číslo HIM 100156, rok pořízení: 2002,
pořizovací cena: 57 462,- Kč,
ve správě příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2, 736 01 Havířov-Podlesí,
- notebook Acer Travel Mate 630 MS 2110, inventární číslo HIM 100152,
rok pořízení 2002, pořizovací cena 86 447,40 Kč,
ve správě příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2, 736 01 Havířov-Podlesí,
- diaprojektor BENQ BP 8120, inventární číslo 022/021, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 60 000,- Kč,
ve správě příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30, sídlo: Žákovská 1006/1,
Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
621/12RM/2011 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod _______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpis nevymožitelných mank a škod:
- 556,00 Kč
- 1 276,00 Kč
- 2 407,00 Kč
- 4 254,00 Kč
- 109,80 Kč
- 8 959,00 Kč

(manko vykázané při fyz. invent. k 31. 12. 2010 - tužkovník
a kalkulačka)
(škoda na dopravním značení – nehoda z 26. 9. 2008)
(škoda na dopravním značení – nehoda z 2. 6. 2008)
(škoda na dopravním značení – nehoda z 8. 11. 2008)
(škoda na majetku – ztráta služebního odznaku Městské policie
Havířov)
(nevymožitelná škoda na majetku – MŠ Sadová, s. r. o.)

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
odpis způsobené škody:
- 31 487,- Kč
(nevratné poškození notebooku - Amilo PRO V 8010)
- 23 907,- Kč
(nevratné poškození notebooku - IBM Lenovo Think Pad R60e)
_________________________________________________________________________________
622/12RM/2011 - Využití majetku – ztráty a nálezy_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. nabytí nalezených věcí dle § 135 zák. 40/1964, obč. zákoníku, do majetku
statutárního města Havířova dle přílohy č. 1
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2. výsledek jednání likvidační komise ze dne 15. 3. 2011 a likvidaci
neupotřebitelných nalezených věcí odvozem na sběrný dvůr a odvozem
do šrotu
3. převzetí dvoukotoučové brusky pro potřeby MMH
schvaluje
1. odprodej věcí dle přílohy č. 2 prostřednictvím firem zajišťujících prodej
použitých věcí
2. ekologickou likvidaci osobního vozu Škoda 120L, RZ FML 20-98
_________________________________________________________________________________
623/12RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu ve veřejném zájmu v r. 2011 – Lenka
Suchánková (MKS Havířov)_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 v domě
na ul. Stavbařská 296/1 v Havířově-Městě ve veřejném zájmu v r. 2011
paní Lence Suchánkové, t.b. Hlavní tř. 379/35, Havířov-Město a to v době,
kdy bude předmětný byt právně volný
_________________________________________________________________________________
624/12RM/2011 - Zrušení usnesení č. 501/10RM/2011 – Mária Mojová_____________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 501/10RM/2011 ze dne 30.3.2011
ukládá
Městské realitní agentuře, s.r.o. zabezpečit veškeré právní úkony směřující
k vyklizení obecního bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě na ul. Švabinského 995/3
v Havířově-Městě
T: ihned
Z: ředitel MRA, s.r.o.
_________________________________________________________________________________

24

USNESENÍ
z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

625/12RM/2011 - Podání žádosti o podporu na „Izolační zeleň města Havířova“ z Operačního
programu životní prostředí___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o podporu na „Izolační zeleň města Havířova“
z Operačního programu životní prostředí
pověřuje
primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti o podporu
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
626/12RM/2011 - Poradenství při přebírání vodohospodářské infrastruktury statutárního
města Havířova.____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku čl. II odst. 3 bod 3.1 zn. VZ/04/VVSR/2011 Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro VZ „Poradenství při přebírání
vodohospodářské infrastruktury statutárního města Havířova“
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 1,
Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, IČ 48588733
ukládá
1. odeslat výzvu k podání nabídky společnosti MOTT MACDONALD Praha,
spol. s r.o.
Z: vedoucí OVVSR
T: 25.4.2011
2. provést rozpočtové úpravy související s uzavřením smlouvy na realizaci
předmětné VZ v rámci druhých rozpočtových úprav roku 2011
Z: vedoucí EO
T: 6/2011
pověřuje
poradu vedení rozhodnutím o zadání veřejné zakázky „Poradenství při přebírání
vodohospodářské infrastruktury statutárního města Havířova“
_________________________________________________________________________________
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627/12RM/2011 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města –
„Přitažlivé město Havířov“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 92/VVSR/09 o realizaci Integrované plánu
rozvoje města „Přitažlivé město Havířov“ s Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko dle přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města
zn. 92/VVSR/09
_________________________________________________________________________________
628/12RM/2011 - Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011____________
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 2011 ve výši 56 100,- Kč na realizaci projektu s názvem „Pískovcový
kříž na ulici Padlých Hrdinů v Havířově-Životicích – krucifix s reliéfem“
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
_________________________________________________________________________________
629/12RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje (organizační jednotka 16)
dle důvodové zprávy
Z: vedoucí VVSR
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
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630/12RM/2011 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“– dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/10________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/11 na provedení stavby
“Modernizace městské sportovní haly Havířov“ v rozsahu bodu 1 tohoto
usnesení
bere na vědomí
žádost zhotovitele o posunutí ukončení termínu díla z logistických důvodů týkající
se dodávky bondového obkladu z Japonska ve znění přílohy č. 2
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/11 ze dne 11. 2. 2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.60/OIV/11 ze dne 11. 2. 2011
Z: vedoucí OIV
T: 2.5. 2011
_________________________________________________________________________________
631/12RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.1 k SOD č. 1175/OIV/10______
Rada města Havířova
schvaluje
1. Změnu termínu dodání projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí s ohledem na průběh veřejné ankety
2. Uzavření Dodatku č.1 k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o.
dle bodu č.1 tohoto usnesení
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 k SOD č.1175/OIV/10
se společností PPS Kania s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 4/2011
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.1
k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o.
_________________________________________________________________________________
632/12RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
________________________________________________________________________________
633/12RM/2011 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního a investičního majetku ZŠ - dodatek č. 1_
Rada města Havířova
schvaluje
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a 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:
1.
Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 89) v celkové pořizovací ceně 5.857,20 Kč
2.
Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 22) v celkové pořizovací ceně 54.878,40 Kč
3.
Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové pořizovací ceně 77.859,60 Kč
4.
Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564, okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) v celkové pořizovací ceně 87.589,20 Kč
5.
Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54
24) v celkové pořizovací ceně 61.680,00 Kč
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6.
Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 31) v celkové pořizovací ceně 10.885,20 Kč
7.
Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) v celkové pořizovací ceně 61.680,00 Kč
8.
Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 70 95 81 65) v celkové pořizovací ceně 72.002,40 Kč
9.
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná (IČ 61 98 86 00) v celkové pořizovací ceně 12.850,80 Kč
pověřuje
podpisem dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce náměstka primátora
pro sociální rozvoj
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
634/12RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
příspěvková organizace (IČ 00 84 74 70) v celkové výši 10.000,- Kč
od Havířovské teplárenské společnosti, a.s., Konzumní 298/6a,
Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)
na účel uvedený v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
635/12RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT a Nadací OKD_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu MŠMT
v celkové výši 1.899.000,- Kč a z Nadace OKD v celkové výši 479.000,- Kč
příspěvkovými organizacemi města:
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1. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ 62 33 12 30) na projekt:
5 x pro zdraví ………..…………..……………………………… 269.000,- Kč
2. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČ 48 80 54 75) na projekt:
EU peníze školám ……………..…………..……………………1.899.000,- Kč
3. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ 60 33 75 83) na projekt:
Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných
odlehčovacích služeb RoRýS …………………………………… 210.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
636/12RM/2011 - Nájemné - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s. – revokace usnesení___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
sdělení daňového poradce o provedení odpočtu DPH z nákladů rekonstrukce
objektu Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov-Město s tím, že objekt bude využíván
k ekonomické činnosti města po dobu 5 let
schvaluje
1. zrušení usnesení RMH čís. 398//8RM/2011 ze dne 23.2.2011v části o snížení
nájmu Vysoké škole sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s. (IČ 25 84 08 86), za pronájem objektu na ul. Vítězslava Nezvala
801/1, Havířov-Město z částky 180.000,- Kč na 100,- Kč/rok včetně DPH
(část věty: „ přičemž je nájemce povinen zaplatit nájemné za užívání
nebytových prostor třetí osoby převodem na účet pronajímatele od 1.1. 2011
do 31.12. 2012“ zůstává v platnosti)
2. od 1.1.2011 výši nájemného za pronájem objektu Vítězslava Nezvala 801/1,
Havířov-Město pro Vysokou školu sociálně-správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov, o.p.s. (IČ 25 84 08 86) ve výši 90.000,- Kč vč. DPH/rok
vč. DPH
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o
nájmu nemovitosti zn. 767/OŠK/07
Z: vedoucí OŠK
T: 6.5.2011
_________________________________________________________________________________
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637/12RM/2011 - Zápis změny v rejstříku škol – zvýšení kapacity – Základní škola a Mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková
organizace_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
návrh na zápis změny - zvýšení kapacity mateřské školy s nejvyšším povoleným
počtem 25 dětí u Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 1.9. 2011, finanční, materiální a personální zabezpečení je
v souladu s § 179 odst. 4 písm. d) školského zákona
ukládá
podat návrh u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě na zápis
změny v rejstříku škol
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
638/12RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2011__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace z výdajové časti OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 Okresní hospodářské komoře Karviná,
IČ 60 79 30 23, ve výši 45 000,- Kč, na zajištění aktivit informačního místa
pro podnikatele na Magistrátu města Havířova – mzdové prostředky
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011

neschvaluje
prodloužení studia „Akademie III. věku“ z období let 2009 – 2011 a současně
finanční spoluúčast města na takto prodlouženém studiu
ukládá
informovat o této skutečnosti Vysokou školu sociálně-správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. ul. V. Nezvala 801/1
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011
_________________________________________________________________________________
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639/12RM/2011 - Návrh na zvýšení rozpočtu r. 2011 organizačního odboru z důvodu změn ve
financování zaměstnanců veřejně prospěšných prací_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
snížení dotace úřadu práce na plat zaměstnance zaměstnaného na základě veřejně
prospěšných prací z 10 800,- Kč / měs./zaměst. na 9 000,- Kč / měs./zaměst.
včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
ukládá
zapracovat do II. rozpočtových úprav rozpočtu města pro rok 2011 zvýšení výdajů
organizačního odboru ( OJ 6) na spolufinancování veřejně prospěšných prací
o 482 000,- Kč dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
640/12RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - Sedláčková Danuše_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Sedláčkové Danuši
_________________________________________________________________________________
641/12RM/2011 - Žádost o povolení změny velikosti požadovaného bezbariérového bytu paní
Kančiové Denise, trvale bytem U Vlečky 646/12, Horní Suchá._____________
Rada města Havířova
schvaluje
povolení změny velikosti požadovaného bezbariérového bytu paní Kančiové
Denise, trvale bytem U Vlečky 646/12, Horní Suchá.
_________________________________________________________________________________
642/12RM/2011 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 1.5.2011 do 31.10.2011__________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.05.2011 do 31.10.2011 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
32

USNESENÍ
z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

643/12RM/2011 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady společnosti______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 11.5.2011 dle Přílohy č. 1
2. sdělení generálního ředitele k nezařazení volby člena dozorčí rady
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na program řádné valné
hromady dne 11.5.2011
ukládá
1. zástupcům města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2. primátorovi města vyzvat p. Františka Chobota k rezignaci na funkci člena
dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
_________________________________________________________________________________
644/12RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - informace o provedení změny zápisu
v obchodním rejstříku_______________________________________________
Rada města Havířova,
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. (dále též „HTS, a.s.“) a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
1. informaci o provedení změny zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 1113, o úpravě v článku 4. „Předmět podnikání“
Stanov společnosti HTS,a.s.
2. informaci o provedení změny zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B,vložka 1113, o složení představenstva a dozorčí rady HTS,a.s.
_________________________________________________________________________________
645/12RM/2011 - Odborná konference 20.10.2011 Zelená města – města budoucnosti
„Kvetoucí sídla v srdci Evropy“_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
konání odborné konference Zelená města – města budoucnosti „Kvetoucí sídla
v srdci Evropy“ dne 20.10.2011 v KD Radost Havířov dle důvodové zprávy
včetně předpokládaných nákladů dle přílohy č. 1
_________________________________________________________________________________
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646/12RM/2011 - Souhlas zřizovatele MKS Havířov k prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor v objektu Kulturního domu Radost__________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor – restauračního zařízení
a bufetu o celkové výměře 530,80 m2 v objektu Kulturního domu Radost,
Alšova 11, Havířov-Město na dobu neurčitou, formou dodatku ke stávající
nájemní smlouvě s panem Zbyňkem Vrkočem, za podmínek dle důvodové zprávy
ukládá
ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít s dosavadním nájemcem
panem Zbyňkem Vrkočem, se sídlem : Březová 1470, 739 34 Šenov,
IČO : 42082692, DIČ : CZ6308312505, dodatek ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor v KD Radost
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2011
Z: ředitelka MKS Havířov
T : 30. 4. 2011
_________________________________________________________________________________
647/12RM/2011 - Změna v Komisi BESIP Rady města Havířova__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci člena Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města Havířova
pana Bc. Miroslava Tomašáka z osobních důvodů
jmenuje
Lenku Smolíkovou-Gabzdylovou do funkce člena Komise pro bezpečnost
silničního provozu Rady města Havířova
s účinností od 21.4.2011
_________________________________________________________________________________
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648/12RM/2011 - Požadavky statutárního města Havířova na spolufinancování
Moravskoslezským krajem projektů města k ochraně a zlepšení životního
prostředí a zdraví obyvatel ve městě, předprojektové přípravy obchvatu
města a snížení prašnosti silnic na území města__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
odpověď náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje p. Miroslava Nováka na
otevřený dopis primátora města Havířova ze dne 17.3.2011 dle Přílohy č. 1
schvaluje
návrh Dohody o spolufinancování projektů statutárního města Havířova k ochraně
a zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel ve městě Havířov dle přílohy č.2
vč. zařazených jednotlivých projektů č. 1 – 10 doplněných o projekt č. 11:
„Rekonstrukce MK U Skleníků“
vyzývá
Moravskoslezský kraj, aby z důvodu ochrany zdraví občanů statutárního města
Havířova zajistil prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa silnic
Moravskoslezského kraje intenzivnější kropení a čištění komunikací ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje tak, aby na území města Havířova došlo ke
snížení jejich prašnosti
ukládá
zaslat Moravskoslezskému kraji návrh dohody o spolufinancování projektů a
výzvu ke snížení prašnosti silnic na území města
Z: NHR
T: 5.5.2011
_________________________________________________________________________________
649/12RM/2011 - Umístění loga sponzora hokejového klubu na Víceúčelové hale
v Havířově-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhlasné stanovisko odboru územního rozvoje MMH k předloženému
grafickému návrhu v příloze č. 1
schvaluje
grafický návrh umístění loga K&K Pneu Aréna na fasádě budovy Víceúčelové
haly v Havířově-Podlesí dle Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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650/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2010________________________________________________________
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
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
ve znění dle přílohy
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
651/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2010__________________________________________________
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“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
dle přílohy
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
________________________________________________________________________________
652/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti__________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 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,
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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“)
bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady společnosti:
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2010
4. k návrhu odměn orgánům společnosti
5. o výsledcích kontrolní činnosti
bere na vědomí
návrh dozorčí rady společnosti zahrnout do podnikatelského záměru společnosti
pro rok 2011 tyto aktivity:
- nadále zlepšovat okolí zámku včetně jeho interiéru
- formou reklamy a nabídkou netradičních svatebních obřadů zajistit atraktivnost
Zámku Havířov
- požadovat po vedení města a MKS Havířov přednostně ubytovat hosty města
Havířova a jejich společností v Zámku Havířov
- nabídnout obsáhlejší cateringové služby, zejména při akci EUROPA CUP 2011
- z důvodu úspory finančních prostředků a zlepšení zisku v roce 2011 zredukovat
stávající počet pracovníků a rozšířit pracovní náplně u zůstávajících
- snažit se snížit provozní náklady a některé činnosti vykonávat za pomoci
pracovníků společnosti Zámek (údržba, zdobení stolů v sálech apod.).
ukládá
1. rozšířit Podnikatelský záměr společnosti na rok 2011 dle návrhu dozorčí rady
společnosti a předložit Radě města Havířova jeho písemné vyhotovení
Z: jednatelé společnosti
T: květen/2011
2. předložit RMH zprávu a plnění Podnikatelského záměru na rok 2011
vč. hospodářských výsledků za 1. pololetí 2011
Z: jednatelé společnosti
T: srpen/2011
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
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653/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010
a návrhu na úhradu ztráty za rok 2010________________________________
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
Řádnou roční účetní závěrku za rok 2010 ve znění dle příloh č.1 – 4
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
________________________________________________________________________________
654/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Návrh na úhradu ztráty za rok 2010________________________
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
převod dosažené účetní ztráty po zdanění ve výši 333 470,15 Kč v souladu
s ustanovením čl. VIII. Společenské smlouvy na účet neuhrazených ztrát
minulých let
bere na vědomí
nevyplacení odměn orgánům společnosti za rok 2010
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
655/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady o volbě člena dozorčí rady___________________________________
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
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valné hromady společnosti s ručením omezeným s firmou ZÁMEK Havířov, s.r.o.,
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 2/243, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C , vložka
17305, (dále jen „společnost“)
volí
ke dni 17.5.2011 do funkce člena dozorčí rady společnosti
paní Jaroslavu Konečnou, RČ 406217/413, Zahradní 1006/44,
Havířov-Šumbark, 736 01
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady
společnosti od 17.5.2011 dle Přílohy č. 1
ukládá
provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle C , vložka 17305
Z: jednatelé společnosti
T: 30.5.2011
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
________________________________________________________________________________
656/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Změna výše odměny za výkon funkce jednatele ve společnosti
Zámek Havířov,s.r.o._______________________________________________
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“)
stanoví
s účinností od 1.4.2011 odměnu jednatelům ve společnosti ZÁMEK
Havířov, s.r.o. ve výši 25.000,-Kč
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
________________________________________________________________________________
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657/12RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – Různé a závěr___________________________________________
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“)
bere na vědomí
1. informaci jednatelů o ubytování v hotelu Zámek v letech 2005 – 2010
dle Přílohy č.1
2. investiční záměr společnosti pro rok 2011-2012 dle Přílohy č.2
3. organizační změnu ve struktuře firmy s účinností od 1.4.2011 dle Přílohy č.3
ukládá
1. doplnit investiční záměry společnosti pro roky 2011-2012 o finanční rozvahu
v členění dle jednotlivých let a předložit doplněný materiál Radě města
Havířova
Z: jednatelé společnosti
T: květen 2011
2. doplnit schéma organizační struktury společnosti od 1.4.2011 o počty osob,
jména vedoucích zaměstnanců a komentář k provedeným personálním změnám
a předložit doplněný materiál Radě města Havířova
Z: jednatelé společnosti
T: květen 2011
V tomto bodě p. Eva Radová, členka RMH (ČSSD) nehlasovala z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
658/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku za rok 2010______________________________________
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 HavířovMěsto, 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
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Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010
ve znění dle přílohy č. 1
V tomto bodě Ing. Jiří Šebesta, člen RMH (KSČM) a Mgr. Rudolf Šimek (HPH)
nehlasovali z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
659/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2010__________________________________
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 HavířovMěsto, 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“)
bere na vědomí
Zprávu vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010ve
znění dle přílohy č.1
V tomto bodě Ing. Jiří Šebesta, člen RMH (KSČM) a Mgr. Rudolf Šimek (HPH)
nehlasovali z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
660/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti o
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, o přezkoumání návrhu na
rozdělení zisku za rok 2010, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010, k návrhu odměn orgánům
společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti_____________________________
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 HavířovMěsto, 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“)
bere na vědomí
Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
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- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2010
- k návrhu odměn orgánům společnosti
- o výsledcích kontrolní činnosti
ve znění dle přílohy č. 1 a č. 2
V tomto bodě Ing. Jiří Šebesta, člen RMH (KSČM) a Mgr. Rudolf Šimek (HPH)
nehlasovali z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
661/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2010___
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 HavířovMěsto, 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
Řádnou účetní závěrku za rok 2010 dle přílohy č. 1 – 4
V tomto bodě Ing. Jiří Šebesta, člen RMH (KSČM) a Mgr. Rudolf Šimek (HPH)
nehlasovali z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
662/12RM/2011 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a
rozdělení odměn orgánům společnosti__________________________________
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 HavířovMěsto, 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
Rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a rozdělení odměn orgánům společnosti
ve znění dle přílohy č.1
V tomto bodě Ing. Jiří Šebesta, člen RMH (KSČM) a Mgr. Rudolf Šimek (HPH)
nehlasovali z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
42

USNESENÍ
z 12.schůze Rady města Havířova
konané dne 20.4.2011

663/12RM/2011 - Projekt AFTER - pracovní cesta do Francie ve dnech 9. – 12.5. 2011________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petru Smrčkovi
do Paříže ve Francii ve dnech 9. – 12.5. 2011 na úvodní setkání k realizaci
projektu AFTER
_________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.5.2011

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/46 363/Kl/2011

V Havířově dne 12.5.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 13. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.5.2011
I.část
664/13RM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora 13. schůze RMH, konané dne 11.5.2011
665/13RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 12.schůze RMH, konané dne 20.4.2011
666/13RM/2011 - Schválení programu 13. schůze RMH, konané dne 11.5.2011
667/13RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
668/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel. 1+5
na ulici Mládí 1099/8 v Havířově – Šumbark
669/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2
na ulici Komenského 286/15 v Havířově – Město
670/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově – Šumbark
671/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově – Šumbark
672/13RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 33.06 m2
v domě na ulici A. Staška 1087/3 v Havířově – Městě
673/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 50 o vel.
0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
674/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 38 o vel.
0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
675/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10 o vel.
1+3na ulici J. Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město
676/13RM/2011 - Prodej bytu na ul. Hornická 679/63, Havířov-Prostřední Suchá
677/13RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1100/10
v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
678/13RM/2011 - Vyjmutí bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1 na ul. U lesa 1/281 v Havířově – Městě
z bytového fondu a přestavba na kanceláře pro potřeby společnosti MRA,s.r.o.
679/13RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
680/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Kateřina Srncová a Petr Srnec
681/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Martin Semecký
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682/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ľubomír Ogurčák
683/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Růžena Mrázová
a Stanislav Mráz
684/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Sandra Kojdová
685/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Jurčíková
686/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Horváthová
687/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Andrea Gažiová
688/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Filek
689/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Iveta Matuščínová
690/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Zdeněk Mikyska
a Anna Mikysková
691/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Renáta Pohlová
692/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Věra Vincíková a Michal Maršálek (syn)
693/13RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Zdeňka Šikutová
694/13RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Pavla Ligocká
695/13RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Monika
Hrdličková
696/13RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Marie Čižmariková a Michal
Čižmarik
697/13RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Miluše Papalová
698/13RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Aleš Salamon
699/13RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Stanislava Angerová
700/13RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Martin Zákutný
701/13RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí části poplatku
z prodlení – manž. Pavel Graf a Martina Grafová
702/13RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město
703/13RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark
704/13RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark
3
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705/13RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice
706/13RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark
707/13RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – manželé Balonovi
708/13RM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mamulová
709/13RM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1087/5, k.ú. Bludovice – pan Rotter
710/13RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Chrobák
711/13RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi
712/13RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Zotyka
713/13RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Molinek
714/13RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí“
715/13RM/2011 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá
716/13RM/2011 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice
717/13RM/2011 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice
718/13RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Přechod pro chodce na ul. 17. listopadu v Havířově – Městě“
719/13RM/2011 - Úhrada za užívání pozemků, k.ú. Šumbark - paní Káňová, paní Křižánková
720/13RM/2011 - Žádost o snížení nájemného – paní Crháková
721/13RM/2011 - Žádost o snížení nájemného – pan Bolf
722/13RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1713/5,
k.ú. Šumbark
723/13RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.
724/13RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
725/13RM/2011 - Zpoplatnění věcných břemen a smluvní vztahy na pozemcích ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, s nimiž hospodaří Správa silnic MS kraje,
středisko Karviná
726/13RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“
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727/13RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části H objektu Radnice
728/13RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech
729/13RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 34 a č. p. 35 v areálu
Dolu Dukla
730/13RM/2011 - Pronájem nebytových prostor
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.5.2011
I.část
664/13RM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora 13. schůze RMH, konané dne 11.5.2011
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 13.schůze Rady města Havířova, konané dne 11.5.2011
Ing. Jiřího ŠEBESTU
p. Evu RADOVOU

volí

jako skrutátora hlasů pro jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Mgr. Rudolfa ŠIMKA
_________________________________________________________________________________
665/13RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 12.schůze RMH, konané dne 20.4.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 12. schůze Rady města Havířova, konané
dne 20.4.2011.
_________________________________________________________________________________
666/13RM/2011 - Schválení programu 13. schůze RMH, konané dne 11.5.2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 13.schůze Rady města Havířova, konané dne 11.5.2011
_________________________________________________________________________________
667/13RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
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z 13.schůze Rady města Havířova
konané dne 11.5.2011

prodloužení termínů splnění usnesení:
276/6RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
408/8RM/2011 Návrh řešení přidělení volných bytů na ul. Střední 504/3,
Havířov-Šumbark (od 1. – 5. NP)
vypouští
ze sledování tato usnesení:
232/5RM/2011 ZPŘ/25/VVSR/10 – „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na
Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o přidělení veřejné
zakázky
233/5RM/2011 ZPŘ/28/VVSR/10 – „Nákup digitální techniky“– rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
252/6RM/2011 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady o změnách ve složení dozorčí rady
339/8RM/2011 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o změnách ve složení
představenstva a dozorčí rady
457/9RM/2011 Žádost o změnu nájemní smlouvy
514/10RM/2011 Změna účelu nájmu pozemku parc.č. 2105/753, k.ú. Šumbark
515/10RM/2011 Změna výše nájemného k pozemkům parc. č. 700/1 a 701,
k. ú. Šumbark, v majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
517/10RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 625, 1022/1, 1103,
k.ú. Šumbark
532/10RM/2011 Souhlas s umístěním loga sponzora hokejového klubu
536/10RM/2011 Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Božena Kratochvílová
545/10RM/2011 Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka
v Havířově - zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce
546/10RM/2011 Stavba č. 9034 „Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1233/OIV/10
547/10RM/2011 Stavba č. 7110 „ Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10
548/10RM/2011 Stavba č. 7109 – „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 1273/OIV/10
579/10RM/2011 „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kaji“
586/11RM/2011 „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům,
Havířov“ – návrh na rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
595/12RM/2011 VZ/02/OKS/11 - Plošná oprava vozovky ul. Na Nábřeží, HavířovMěsto - vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
598/12RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+4 na ulici E. Urxe 285/1 v Havířově-Město
599/12RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Akátová 459/3 v Havířově-Šumbark
7
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600/12RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+3 na ulici 17.listopadu 1255/6 v Havířově-Podlesí
601/12RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21
o vel. 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark
602/12RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark
603/12RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
612/12RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
626/12RM/2011 Poradenství při přebírání vodohospodářské infrastruktury
statutárního města Havířova
629/12RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 oddělení vnějších vztahů
a strategického rozvoje
631/12RM/2011 Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.1 k SOD
č. 1175/OIV/10
632/12RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
634/12RM/2011 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
635/12RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT a Nadací OKD
637/12RM/2011 Zápis změny v rejstříku škol – zvýšení kapacity – Základní škola
a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím HavířovBludovice Selská, příspěvková organizace
646/12RM/2011 Souhlas zřizovatele MKS Havířov k prodloužení Smlouvy
o nájmu nebytových prostor v objektu Kulturního domu Radost
648/12RM/2011 Požadavky statutárního města Havířova na spolufinancování
Moravskoslezským krajem projektů města k ochraně a zlepšení
životního prostředí a zdraví obyvatel ve městě, předprojektové
přípravy obchvatu města a snížení prašnosti silnic na území města
_________________________________________________________________________________
668/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel. 1+5
na ulici Mládí 1099/8 v Havířově – Šumbark____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+5
na ulici Mládí 1099/8 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: 16.5.2011
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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
_________________________________________________________________________________
669/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2
na ulici Komenského 286/15 v Havířově – Město_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+2
na ulici Komenského 286/15 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: 16.5.2011
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
_________________________________________________________________________________
670/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově – Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15 o vel. 1+3
na ulici Konzumní 380/22 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: 16.5.2011
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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
_________________________________________________________________________________
671/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově – Šumbark________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 17 o vel.1+3
na ulici Nákupní 473/11 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: 16.5.2011
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
_________________________________________________________________________________
672/13RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 33.06 m2
v domě na ulici A. Staška 1087/3 v Havířově – Městě_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 33.06 m2
v domě na ulici A. Staška 1087/3 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 2.787,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
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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
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 16.5.2011
_________________________________________________________________________________
673/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 50
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 50 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: 16.5.2011
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
_________________________________________________________________________________
674/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 38
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.38 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: 16.5.2011
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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
_________________________________________________________________________________
675/13RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+3na ulici J. Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.10 o vel. 1+3
na ulici J. Jabůrkové 978/1 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: 16.5.2011
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
_________________________________________________________________________________
676/13RM/2011 - Prodej bytu na ul. Hornická 679/63, Havířov – Prostřední Suchá___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej bytu č.679/2 o velikosti 1+2 na ul. Hornická 679/63, včetně podílu ve výši
2474/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 1324 – zast.
plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637742 Prostřední Suchá
manželům Vladislavu a Lucii Slowikovým za kupní cenu 310 374,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní
smlouvy s výše uvedeným kupujícím
_________________________________________________________________________________
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677/13RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1100/10
v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 30.9.2011
_________________________________________________________________________________
678/13RM/2011 - Vyjmutí bytové jednotky č.2 o vel. 1+1 na ul. U lesa 1/281 v Havířově – Městě
z bytového fondu a přestavba na kanceláře pro potřeby společnosti MRA,
s.r.o.______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjmutí bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1 v obytném domě na ul. U lesa 1/281
v Havířově-Městě z bytového fondu a přestavbu na kanceláře pro potřeby
společnosti MRA, s.r.o.
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat vyjmutí a následnou rekonstrukci předmětného bytu
v nezbytném rozsahu na vlastní náklady.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 31.12.2011
_________________________________________________________________________________
679/13RM/2011 - 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 1.4.2011 do 1.5.2011 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
13
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bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.4.2011
do 1.5.2011 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 1.4.2011
do 1.5.2011 dle přílohy č.5
_________________________________________________________________________________
680/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Kateřina Srncová a Petr Srnec_
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
manž. Kateřině Srncové, t.b. Edisonova 523/7, Havířov-Město
a Petru Srncovi, t.b. Koperníkova 407/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
681/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Martin Semecký___________________
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 Martinu Semeckému, t.b. U Stromovky 267/14, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
682/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ľubomír Ogurčák_________________
Rada města Havířova
n eschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Ľubomíru Ogurčákovi, t.b. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
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683/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Růžena Mrázová a Stanislav
Mráz_____________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
manž. Růženě Mrázové a Stanislavu Mrázovi, t.b. Hlavní tř. 168/46,
Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
684/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Sandra Kojdová___________________
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 Sandře Kojdové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
685/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Jurčíková________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Kateřině Jurčíkové, t.b. Mánesova 990/44, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
686/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Horváthová_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Marcele Horváthové, t.b. Fryštátská 899/3, Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
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687/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Andrea Gažiová___________________
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 Gažiové, t.b. Jarošova 782/12c, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
688/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Filek_________________________
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 Petru Filkovi, t.b. Karvinská 1190/18, Havířov-Město pod podmínkou, že
nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovaným uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
689/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Iveta Matuščínová_________________
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 Ivetě Matuščínové, t.b. Havířská 709/11, Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
690/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Zdeněk Mikyska a Anna
Mikysková_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě s výtahem
a v lokalitě Havířov-Město manž. Zdeňku Mikyskovi a Anně Mikyskové,
t.b. J. Wericha 399/1, Havířov-Město pod podmínkou že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k obecnímu bytu jmenovaní předloží doklad
o ukončení nájemního vztahu k bytu RPG Byty, s.r.o. o vel.1+2
- nájemní smlouva bude s manžely Mikyskovými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
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691/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Renáta Pohlová____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Marcele Pohlové, t.b. Smetanova 837/10, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
692/13RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu -Věra Vincíková a Michal Maršálek (syn)
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
p. Věře Vincíkové, t.b. Národní tř. 664/26, Havířov-Město
pod podmínkou, že:
- společným nájemcem bytu bude i p. Michal Maršálek
- nájemní smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
693/13RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Zdeňka Šikutová_
Rada města Havířova
bere na vědomí
opakovanou žádost p. Zdeňky Šikutové o mimořádné přidělení obecního bytu,
č.j. KP/OSM/24606/Vv/11 ze dne 09.03.2011
trvá
na usnesení č. 4255/63/09 ze dne 18.11.2009
_________________________________________________________________________________
694/13RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Pavla Ligocká___
Rada města Havířova
bere na vědomí
opakovanou žádost p. Pavly Ligocké o mimořádné přidělení obecního bytu,
č.j. KP/OSM/24642/Vv/11 ze dne 09.03.2011
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trvá
na usnesení č. 4524/69/10 ze dne 03.02.2010
_________________________________________________________________________________
695/13RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Monika
Hrdličková________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
opakovanou žádost p. Moniky Hrdličkové o mimořádné přidělení obecního bytu,
č.j. KP/OSM/21100/Vv/11 ze dne 28.2.2011
trvá
na usnesení č. 5067/76/10 ze dne 9.6.2010
_________________________________________________________________________________
696/13RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Marie Čižmariková a Michal
Čižmarik__________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města manž. Marii Čižmarikové a Michalu Čižmarikovi,
t.b. Lidická 1176/52a, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
697/13RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Miluše Papalová________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1 se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. 17. listopadu 1257/2 v Havířově-Podlesí
paní Miluši Papalové, t.b. Zelená 1010, Horní Suchá pod podmínkou, že nájemní
smlouva k obecnímu bytu bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
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698/13RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Aleš Salamon__________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Balzacova 1189/4 v Havířově-Podlesí
panu Aleši Salamonovi, t.b. Balzacova 1189/4, Havířov-Podlesí
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům.
_________________________________________________________________________________
699/13RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Stanislava Angerová____
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 27 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku
paní Stanislavě Angerové, t.b. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům.
_________________________________________________________________________________
700/13RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Martin Zákutný________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 v domě
na ul. Majakovského 879/12 v Havířově-Městě
s panem Martinem Zákutným, t.b. Majakovského 879/12, Havířov-Město
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
701/13RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí části poplatku
z prodlení – manž. Pavel Graf a Martina Grafová_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 o vel. 1+4 v domě
na ul. Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbarku s manž. Pavlem Grafem
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a Martinou Grafovou, t.b. Konzumní 380/22, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že nájemní smlouva k předmětnému bytu bude se jmenovanými uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
2.
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 19 900,- Kč
manž. Pavlu Grafovi a Martině Grafové, t.b. Konzumní 380/22, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část
poplatku z prodlení, tj. 42 604,- Kč jmenovanými řádně uhrazena“.
_________________________________________________________________________________
702/13RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 20 m2
panu Miroslavu Millerovi, bytem Havířov-Město, 17.listopadu 37/1130
za účelem výstavby garáže
_________________________________________________________________________________
703/13RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12 v k.ú. Šumbark,
zahrada o výměře 195 m2,
paní MUDr. Haně Žákové, bytem Jana Švermy 10, Havířov-Město,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
_________________________________________________________________________________
704/13RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18 v k.ú. Šumbark
zahrada o výměře 293 m2,
manželům Vladimíru a Janě Horylovým, bytem Řadová 24, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
_________________________________________________________________________________
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705/13RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1629/56 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 2 m2,
manželům Ing. Václavu Jůchovi a Marii Jůchové, bytem Šeříková 9, HavířovBludovice, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 960,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč,
celkem 2.660,-Kč
schvaluje
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice,
zahrada o výměře 2 m2,
paní Anně Pyškové, bytem Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město,
za účelem zahrady ke dni 31.12. 2010
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu
Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011
_________________________________________________________________________________
706/13RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark o výměře 19 m2
panu Petru Kubicovi, bytem Havířov-Město, Dělnická 1179/29,
pod již postavenou garáží
za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč
_________________________________________________________________________________
707/13RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – manželé Balonovi______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1087/1, ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 193 m2
a podílu ve výši 1/12 na pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace
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o celkové výměře 2010 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní
komunikace ul. Zákostelí
od manželů Balon Bruno a Balonová Lenka, trvale bytem Havířov-Bludovice,
Zákostelí 8/308, za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 159 255,- Kč
(tj.cca 441,60 Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
708/13RM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mamulová___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup podílu ve výši 5/24 pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 2010 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní
komunikace ul. Zákostelí
od paní Radmily Mamulové, bytem Ostrava-Petřkovice, Koblovská 229/155
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 184 901,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
709/13RM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1087/5, k.ú. Bludovice – pan Rotter_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1087/5, ost.plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 25 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází část místní
komunikace ul. Zákostelí
od pana Edvarda Rottera, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 316/2
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11 039,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
710/13RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Chrobák__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1691/13, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 87 m2
a pozemku parc.č. 1691/14, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2,
k.ú. Šumbark, na kterých se nachází místní komunikace ul. Nová
od vlastníka pana Marcela Chrobáka, bytem Havířov-Město, Hlavní třída 437/75
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 78 676,-Kč (tj. 442,- Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
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711/13RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 711/2, ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 560 m2,
na které se nachází místní komunikace ul. Občanská a pozemků parc.č. 457/3,
orná půda o výměře 6328 m2 a parc.č. 457/5, orná půda o výměře 4432 m2,
vše v kat. území Dolní Datyně
od manželů Bartoň František a Bartoňová Ema, bytem Karviná-Mizerov,
tř. Těreškovové 2260/23 za cenu dle znaleckého posudku - u pozemku
parc.č. 457/3 za cenu 139 460,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2) u pozemku parc.č. 457/5
za cenu 119 610,- Kč (tj. cca 27,- Kč/m2) u pozemku parc.č. 711/2
za cenu 158 000,- Kč (tj. cca 282,- Kč/m2), celkem za kupní cenu 417 070,- Kč
_________________________________________________________________________________
712/13RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Zotyka____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č.1282/10,ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2,
k.ú. Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Středová
od vlastníka pana Tadeáše Zotyky, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Na Pavlasůvce 632/23
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 91 560,- Kč (tj. cca 389,60 Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
713/13RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Molinek___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1267/12, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 104 m2 ,
k.ú. Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace U Splavu
od vlastníka pana Karla Molinka, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
U Splavu 578/13
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 45 968,-Kč (tj. 442,- Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
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714/13RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací ul.
V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí“__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
pro účely realizace stavby
„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“
zrušit
část usnesení ZMH č. 892/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009, bod 2 a), b) a bod 4 a), b),
kterými byl schválen výkup pozemků za cenu dle znaleckého posudku a neschválen
výkup dle požadavků vlastníků 1000,-Kč/m2,
a) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/1 o výměře cca 280 m2 a části
pozemku parc. č. 425/6 o výměře cca 7 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené
stavby,
prodávající: HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi čp 3228, 723 25 Ostrava-Martinov,
IČ:190 14 325
b) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/4 o výměře cca 210 m2 v rozsahu
dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 250 92
Šestajovice, IČ: 484 01 722
schválit

a) výkup části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 425/1 o výměře cca 280 m2

a části pozemku parc. č. 425/6 o výměře cca 7 m2, v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby,
prodávající: HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi čp 3228, 723 25 Ostrava-Martinov,
IČ:190 14 325
kupní cena: dle požadavku vlastníka 1000,-Kč/m2

b) výkup části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 425/4 o výměře cca 210 m2
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 250 92
Šestajovice, IČ: 484 01 722
kupní cena: dle požadavku vlastníka 1000,-Kč/m2
_________________________________________________________________________________
715/13RM/2011 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, o výměře 875 m2, k.ú. Prostřední
Suchá, manželům Jiřímu a Věře Kocurovým, bytem Vnitřní 748, Orlová,
za účelem zahrady za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.7. 2011
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 3.225,- Kč/rok
_________________________________________________________________________________
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716/13RM/2011 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice o výměře 946 m2
společnosti RQL s.r.o. se sídlem Havířov-Šumbark, U Jelena 7/109, IČ: 25860020
za účelem rozšíření prostranství u objektu v jejich vlastnictví s možností umístění
oplocení od komunikace U Křížů na dobu 10 let a za podmínek:
- výpůjčitel bude povinen minimálně 2x ročně kosit pozemek
- na stavbu oplocení bude vydán souhlas s umístěním oplocení, jako stavby
dočasné na dobu trvání výpůjčky
- oplocení bude vybudováno na náklady výpůjčitele bez nároku na vyrovnání
po ukončení výpůjčky
- stavba oplocení bude po uplynutí sjednané doby odstraněna na náklady
výpůjčitele
- výpůjčitel nesmí umístit na tomto pozemku žádnou stavbu bez souhlasu půjčitele
- v případě porušení některé z podmínek bude výpůjčka ukončena v jednoměsíční
výpovědní lhůtě
_________________________________________________________________________________
717/13RM/2011 - 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,
1. 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 17.6.2011 do 25.6.2011
2. účel : využití jako prostor pro stání 24 malých nákladních vozidel účastníků
soutěže „ 17. Mistrovství Evropy profesionálů ve floristice Europa Cup 2011 “
doba : od 30.8.2011 do 5.9.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 15.6. 2011
_________________________________________________________________________________
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718/13RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Přechod pro chodce na
ul. 17. listopadu v Havířově – Městě“__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Přechod pro chodce na ul. 17. listopadu v Havířově-Městě“
a) uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku
parc. č. 397/24 k. ú. Bludovice,
b) zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 397/24 k.ú. Bludovice,
ve prospěch oprávněného, statuárního města Havířova, vlastníka podzemního
kabelu světelné signalizace a nasvětlení přechodu umístěného na pozemku
v rozsahu cca 10 m,
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 13,- 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
_________________________________________________________________________________
719/13RM/2011 - Úhrada za užívání pozemků, k.ú. Šumbark - paní Káňová, paní Křížánková
Rada města Havířova
neschvaluje
úhradu za užívání pozemků
parc.č. 1374/155, ost.plocha, zeleň o výměře 96 m2,
parc.č. 1374/161, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 8 m2,
parc.č.1374/164, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2,
parc.č. 1374/169, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 6 m2,
parc.č. 1431/38, ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2,
parc.č. 1431/39, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2,
parc.č. 1448/31, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 8 m2,
parc.č. 1448/52, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2,
parc.č. 1461/3, ost.plocha, jiná plocha o výměře 4 m2,
parc.č. 1475/21, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 107 m2, k.ú. Šumbark,
na kterých se nachází chodníky a část MK Petřvaldská a Školní,
celková výměra pozemků je 308 m2 ve spoluvlastnictví:
- paní Pavly Křižánkové, bytem Havířov-Šumbark, Školní 68/28, podíl ve výši ¼
- paní Boženy Káňové, bytem Ostrava-Hrušov, Na Vrchu 574/10, podíl ve výši ¾
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jako bezdůvodné obohacení za období od dubna 2011 zpětně dva roky,
za nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok, dle Cenového výměru MF ČR,
tj. celkem 15 400,- Kč
_________________________________________________________________________________
720/13RM/2011 - Žádost o snížení nájemného – paní Crháková___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného u části pozemku parc.č. 944/54 o výměře 20 m2, k.ú. Šumbark
vlastníkovi prodejního stánku se smíšeným zbožím
paní Alici Crhákové, bytem Havířov-Šumbark, U Tesly 3/1173 ,
a to z částky 8 000,- Kč/ročně na částku 6 000,- Kč/ročně od 1.1.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správa majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 107/MJP/94
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
721/13RM/2011 - Žádost o snížení nájemného – pan Bolf_________________________________
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 Havířov-Město, Astronautů 1133/1,
a to z částky 40 000,- Kč /ročně na částku 20 000,- Kč/ročně od 1.1.2011
s tím, že nájemné bude uhrazeno formou dvou splátek
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správa majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 158/OSM/08
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
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722/13RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1713/5,
k.ú. Šumbark______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1713/2,
1713/3, 1713/4, 1713/5, k.ú. Šumbark,
za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě občanského
vybavení č.p. 575 na pozemku parc.č. 1712/5, k.ú. Šumbark,
za jednorázovou úhradu při výměře 38,59 m2, ve výši 5.000-Kč + DPH,
tj. 5000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem, ve prospěch MUDr. Andělína
Mrozovského, bytem Havířov-Šumbark, Řadová 1075/10
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: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
723/13RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 4561, 4601,
4602, 4624, 4705/1, 4801/1,4802, 4803/1, 4804, 4945/1, k.ú. Havířov – město
a parc.č. 664/1, 779, 780, 781/1, 849/1,931, 1015/3, k.ú. Bludovice
pro zřízení stavby: „Vodovodní přivaděč Žermanice“ ve prospěch obchodní firmy
ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem : Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689,
PSČ: 707 02, IČ : 451 93 258
za jednorázovou úhradu ve výši 5–ti násobku nájmu 1m2 Cenového věstníku MF
ČR, tj. v současné době 25,- Kč/m2 x 5 = 125,- Kč/m2 včetně ochranného pásma,
minimálně však 5.000,- Kč + DPH, dle Metodické pomůcky ze dne 2.9.2009,
č. usn. 3951/59/09, dle geometrických plánů č. 1675 – 624 A/2009
ze dne 3.11.2009 a č. 3280 – 624 D/2009 ze dne 27.11.2009 dotčená výměra
činí 3.098 m2 x 125,- Kč = 387.250,- Kč + DPH, tj. 387.250,- Kč + 77.450,- Kč =
464.700,-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: 30.9.2011
_________________________________________________________________________________
724/13RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 994
– 551/2010 za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu
(investor: Tomáš Farkaš a Patricie Farkašová, oba bytem Havířov- Dolní Suchá,
Šumbarská 329/43),
za jednorázovou úhradu při výměře 5,5 m2, 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. 2735, k.ú. Dolní Suchá, dle GP
č.1004 - 685/2010 za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu
(investor : Mgr. Luděk Winkler , bytem Havířov – Město, Mánesova 1138/1a
a Ing. Michaela Winklerová, bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 1170/99a) ,
za jednorázovou úhradu při výměře 7,5 m2, 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 parc.č. 708, k.ú. Dolní Datyně, dle GP č. 459
– 417/2010 za účelem uložení elektropřípojky k čističce odpadních vod v
Havířově, za jednorázovou úhradu při výměře 8 m2, 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 .
4.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2164/1, k.ú. Havířov - město, dle GP
č. 1774 - 473/2010 za účelem uložení elektropřípojky k ortopedické ambulanci, za
jednorázovou úhradu při výměře 14 m2, ve výši 5.000,- Kč + 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 .
5.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 715, k.ú. Dolní Datyně, dle GP č. 465
- 652/2010 za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu
(investor : Břetislav Figel a Ingrid Figelová, oba bytem Havířov-Město,
Mánesova 970/24) ,
za jednorázovou úhradu při výměře 1,5 m2, 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 .
6.
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2515/1, 2515/11, k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3406 – 455/2010 za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu
(investor : Mario Metzner, bytem Havířov – Město, Fibichova 223/13 a Kristina
Mazourová, bytem Havířov – Životice, U Křížů 116/14) ,
za jednorázovou úhradu při výměře 2,5 m2, 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 .
7.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4068/1, k.ú. Havířov-město, dle GP
č. 1779 – 584/2011 za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu
(investor : Jindřich Adámek, bytem Havířov – Město, 17. listopadu 1004/21a) ,
za jednorázovou úhradu při výměře 6,14 m2, 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 .
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011
_________________________________________________________________________________
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725/13RM/2011 - Zpoplatnění věcných břemen a smluvní vztahy na pozemcích ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, s nimiž hospodaří Správa silnic MS kraje,
středisko Karviná.__________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení Rady města Havířova č. 88/4RM/2010, bod 1a), 2a), 3a), 4a),
ze dne 15.12. 2010, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene bezúplatně
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),
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),
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),
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 OstravaPřívoz, IČ: 00095711, zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
Karviná – Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka veřejných částí kanalizačních
přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu dle zaměření,
hodnota břemene: ve zvýhodněné výši jednorázově 1000,-Kč + DPH, dle
sazebníku finančních náhrad platné interní směrnice povinného, s tím, že budoucí
oprávněný po dobu minimálně 5 let zůstane vlastníkem umístěné inženýrské sítě a
provede sanaci narušeného povrchu komunikace, vzniklou umístěním inženýrské
sítě
5. Pro účely realizace odkanalizování městské části Havířov - Bludovice
a umístění kanalizace v majetku města na silničním pozemku parc. č. 1814/1,
k. ú. Bludovice, (sil. III/4742, ul. Padlých Hrdinů), ve vlastnictví
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
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a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu
b) uzavření smlouvy o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do
silničního pozemku přičemž zásah do silničního pozemku je zpoplatněn
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
_________________________________________________________________________________
726/13RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Suchá“_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“
zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2329,
rozsahu cca 45 m2, dle zaměření, v podílovém spoluvlastnictví
- Zachwiejová Kristina, Koperníkova 1581/3, Český Těšín
- Wolná Jana, Konzumní 454/19, Havířov – Šumbark
- Kowal Anna, Arctowskiego 7, Sosnowiec
- Zender Bronislaw, Kolorova 6/24c, Tarnowskie Góry
pro oprávněného: statutární město Havířov, vlastníka veřejných částí
kanalizačních přípojek umístěných na pozemku,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice,
dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 140
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
_________________________________________________________________________________
727/13RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části H objektu Radnice___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře 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. Tomáši Nevrlkovi, IČ: 67309551, k provozování finančně-poradenských služeb
spol. PARTNERS For Life Planning a.s.
_________________________________________________________________________________
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728/13RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 32,07 m2 v suterénu obytného
domu na ul. A. S. Puškina 1, Havířov – Město,
p. Davidu Hemalovi, IČ: 76097161, jako sklad krmiv
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 24,50 m2 v suterénu obytného
domu na ul. K. V. Raise 8, Havířov – Město,
p. Marianu Wawraczovi, jako sklad pro vlastní potřebu
_________________________________________________________________________________
729/13RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 34 a č. p. 35 v areálu
Dolu Dukla________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 130 m2 v objektu č. p. 34 a č. p. 35
v areálu Dolu Dukla, k.ú. Dolní Suchá,
spol. STEEL INVESTMENT, spol. s r.o., IČ: 26860121,
jako šatny zaměstnanců a kanceláře
_________________________________________________________________________________
730/13RM/2011 - Pronájem nebytových prostor________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 13 m2 v suterénu obytného domu
ul. J. Jabůrkové 1, Havířov-Město, p. Jiřímu Vyskočilovi,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
_________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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z 13. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.5.2011

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 13. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.5.2011
II.část
731/13RM/2011 - Nebytové prostory – ateliér na náměstí Republiky 2, Havířov-Město
- výsledek veřejné soutěže, obecný záměr pronájmu nebytových prostor
732/13RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže
733/13RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – rozšíření účelu užívání nebytových prostor
734/13RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
735/13RM/2011 - Žádost o snížení nájemného
736/13RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor – Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
737/13RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor – Základní škola
Kapitána Jasioka
738/13RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku – p. Lea Ježová
739/13RM/2011 - Přemístění předávací stanice v kině Centrum – budoucí a konečná smlouva
o zřízení věcného břemene
740/13RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku
741/13RM/2011 - Vynětí majetku z hospodaření PO Sociální služby města Havířova
742/13RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města Havířov
743/13RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Energetic center Šenov“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
744/13RM/2011 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ - uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
745/13RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 - č.V
746/13RM/2011 - Poskytnutí dotace v Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011
na projekt „Havířov v květech v r. 2011“
747/13RM/2011 - Žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v roce 2011
748/13RM/2011 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Kino
Centrum Havířov
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749/13RM/2011 - Poradenství při přebírání vodohospodářské infrastruktury statutárního
města Havířova – zadání veřejné zakázky malého rozsahu
750/13RM/2011 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Jastrzębia-Zdróju, v Polské republice
751/13RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
752/13RM/2011 - Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím – oprava usnesení
753/13RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
Nadací ČEZ a Moravskoslezským krajem
754/13RM/2011 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov
755/13RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
756/13RM/2011 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2011 - floristická soutěž
„Květinové obrazy“
757/13RM/2011 - Informace ke zprávě o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě Havířově
758/13RM/2011 - Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rekonstrukci
Domova se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích a jeho
zařazení do komunitního plánování
759/13RM/2011 - Strategický plán Lokálního partnerství Havířov
760/13RM/2011 - SZ/2/OIV/11 – „PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky
761/13RM/2011 - UŘ/4/OIV/11– „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů
762/13RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady
763/13RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru Městským kulturním
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statuárního města Havířova
764/13RM/2011 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce
„Havířov v květech“, konané dne 18.6.2011
765/13RM/2011 - Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního
766/13RM/2011 - Odmítnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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767/13RM/2011 - Změny v Občanské komisi č. 5 Rady města Havířova
768/13RM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
– žádost Ing. Antonína Vojany
769/13RM/2011 - Zpráva z pracovní cesty do Katowic v Polsku ve dnech 6. – 8.4.2011
770/13RM/2011 - Žádost Svazu tělesně postižených v České republice o prodloužení platnosti
vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo se speciálním označením O 1
p. Ivana Šeffera
771/13RM/2011 - VZ/02/OKS/11– Plošná oprava vozovky na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
772/13RM/2011 - Změna schváleného programu 13.schůze RMH
773/13RM/2011 - NAŘÍZENÍ č. ../2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu
774/13RM/2011 - Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích
775/13RM/2011 - Změna organizačního řádu Magistrátu města Havířov a změna počtu
zaměstnanců MMH
776/13RM/2011 - Cyklostrategie – Hradišťská charta
777/13RM/2011 - Zahraniční pracovní cesty ředitelů základních škol
778/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
779/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2010
a návrh na rozdělení zisku
780/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
781/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zprávy dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání
řádné účetní závěrky za rok 2010, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku
za rok 2010, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2010 a zprávu o výsledcích kontrolní
činnosti
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782/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky za rok 2010 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky
783/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
784/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
za rok 2010, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
785/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2010
786/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na rozdělení
zisku
787/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2010
788/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti
789/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
za rok 2010 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní
jednotky
790/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
791/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010, stanovení výše
a způsobu vyplácení dividend a tantiém
792/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Volba členů představenstva TSH a.s. včetně schválení smluv
o výkonu funkce
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PŘEHLED USNESENÍ

z 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.5.2011
II.část
731/13RM/2011 - Nebytové prostory – ateliér na náměstí Republiky 2, Havířov-Město –
výsledek veřejné soutěže, obecný záměr pronájmu nebytových prostor______
Rada města Havířova
bere na vědomí
že do veřejné soutěže p. č. 2/OSM/2011 – na pronájem nebytových prostor
– ateliéru v obytném domě na náměstí Republiky 2, Havířov-Město,
nebyla podána žádná nabídka
schvaluje
vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor – ateliéru
o celkové výměře 25,79 m2 ve střešní nástavbě obytného domu
na náměstí Republiky 2, Havířov-Město.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč/m2/rok bez DPH.
_________________________________________________________________________________
732/13RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1.
nabídky podané do veřejné soutěže p. č. 3/OSM/2011 – na pronájem nebytových
prostor – garáže o výměře 15 m2 v obytném domě na ul. M. Pujmanové 4,
Havířov-Šumbark:
1. Zdeněk a Lenka Kalivodovi
2. Josef Filo
3. Lada Kalandříková
4. Aneta Nosálová
2.
žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory - garáž
o výměře 15 m2 v obytném domě na ul. M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark,
podanou nájemkyní p. Ladou Kalandříkovou
trvá
na svém usnesení č. 531/10RM/2011 ze dne 30. 3. 2011
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schvaluje
1.
pořadí nabídek do veřejné soutěže p. č. 3/OSM/2011 – na pronájem nebytových
prostor – garáže o výměře 15 m2 v obytném domě na ul. M. Pujmanové 4,
Havířov-Šumbark:
1. Aneta Nosálová
2. Josef Filo
3. Zdeněk a Lenka Kalivodovi
2.
pronájem nebytových prostor - garáže o výměře 15 m2 v obytném domě
na ul. M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark,
p. Anetě Nosálové, bytem M. Pujmanové 4, Havířov - Šumbark, za podmínek:
- nájemné 960,- Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platby nájmu a záloh za služby budou hrazeny ročně
- nájemce předloží doklad o vlastnictví osobního vozidla
- přestěhování nájemce do jiné části města je důvodem k výpovědi nájemní
smlouvy
_________________________________________________________________________________
733/13RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – rozšíření účelu užívání nebytových prostor
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření účelu užívání nebytových prostor – místnosti č. 307 o výměře 58,80 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 26 m2 ve 3. NP Městského
podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město, nájemci p. Michalu
Polákovi, IČ: 86919172, o foto studio, ostatní podmínky nájemní smlouvy se
nemění
_________________________________________________________________________________
734/13RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 135,10 m2 v přízemí obytného
domu na Hlavní tř. 67, Havířov – Město, nájemci p. Lumíru Maršálkovi,
IČ: 76399664, a to části o výměře 30 m2 pro p. Ivanu Koždoňovou, IČ: 73131351,
k provozování zprostředkovatelské kanceláře, za podmínek shodných s nájemní
smlouvou
_________________________________________________________________________________
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735/13RM/2011 - Žádost o snížení nájemného__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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 1.275,- Kč/m2/rok
bez DPH na nově stanovenou sazbu ve výši 900,- Kč/m2/rok bez DPH
od 1. 5. 2011
_________________________________________________________________________________
736/13RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor – Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754:
1.
pronájem nebytových prostor – restaurace v bowlingové herně o celkové
výměře 37,50 m2 v objektu Víceúčelové haly, Těšínská 2a, Havířov-Podlesí,
spol. CK Dakol, s.r.o., IČ: 25860402, za podmínek:
- účel: k hostinské činnosti
- součástí pronájmu nebytových prostor je i movitý majetek – vybavení kuchyně
a baru
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.9.2011
- nájemné: 500,- Kč/m2/rok bez DPH
2.
pronájem nebytových prostor – místnosti č. C9 o výměře 20,20 m2 v objektu
Víceúčelové haly, Těšínská 2a, Havířov-Podlesí,
spol. HC Havířov 2010 s.r.o., IČ:28627181, za podmínek:
- účel: brusírna a funshop
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné: 500,- Kč/m2/rok bez DPH
_________________________________________________________________________________
737/13RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor – Základní škola
Kapitána Jasioka___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČ: 61988600, pronájem nebytových prostor v 1. poschodí
samostatné budovy dílen Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska
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v Havířově, IČ: 48806030, za podmínek:
- výměra nebytových prostor: 92,50 m2
- účel: zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
- doba nájmu: na dobu určitou 10 let od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021
- nájemné: 130,- Kč/m2/rok bez DPH
_________________________________________________________________________________
738/13RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku – p. Lea Ježová
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku) k
nebytovým prostorám o výměře 73,41 m2 v přízemí části D objektu Radnice,
Havířov-Město, z nájemkyně p. Ley Ježové, IČ: 73051071,
na p. Miroslava Ježo, IČ: 60961139
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.455,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 5. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna kočárků, kojeneckého textilu a potřeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2011
_________________________________________________________________________________
739/13RM/2011 - Přemístění předávací stanice v kině Centrum – budoucí a konečná smlouva
o zřízení věcného břemene___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci
investiční stavby „Kino Centrum Havířov“ smlouvy o zřízení věcného břemene
k nebytovým prostorám o výměře 23,68 m2 v 1. podzemním podlaží objektu kina
Centrum, náměstí Republiky 575/6, Havířov – Město,
na umístění předávací stanice PS 44,
ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČ: 61974706,
za podmínek:
- úhrada za věcné břemeno je dohodnutá ve výši 100,-Kč/m2 vč. DPH
- smlouva o zrušení původní smlouvy o věcném břemeni a nová smlouva
o věcném břemeni budou uzavřeny do 60 dnů od vydání pravomocného
rozhodnutí o užívání stavby
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci
stavby smlouvy o zrušení původní smlouvy o věcném břemeni č. 1012/OSM/08
ze dne 14. 10. 2008 a nové smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 31.7. 2011
_________________________________________________________________________________
740/13RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru správy majetku (organizační jednotka 11)
dle důvodové zprávy
_________________________________________________________________________________
741/13RM/2011 - Vynětí majetku z hospodaření PO Sociální služby města Havířova__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
vynětí budovy č. p. 893, situované na pozemku parc. č. 197, katastrální území
Šumbark, a pozemků parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 556 m2,
a parc. č. 198, ostatní plocha – zeleň, o výměře 3414 m2, vše v katastrálním území
Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova,
IČ: 60 33 75 83, sídlo: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, PSČ: 736 01
_________________________________________________________________________________
742/13RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města Havířov_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout
o pořízení úpravy Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5
písm. a) a ust. § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
_________________________________________________________________________________
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743/13RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Energetic center Šenov“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Energetic center Šenov“ 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: 12.5.2011
_________________________________________________________________________________
744/13RM/2011 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ - uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 čl.2, odst. 2.1., Přílohy
této SOD č.1 stavebních prací za cenu -817 261,37 Kč bez DPH
(-980 713,64 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení Stavby
č.1031 – „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení, kterým
bude ponížena cena díla celkem v Čl. 7 odst. 4.1. o částku -817 261,37 Kč
bez DPH (-980 713,64 Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
ze dne 18.01.2011
Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________

44

USNESENÍ
z 13.schůze Rady města Havířova
konané dne 11.5.2011

745/13RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 - č.V___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011 č.V
dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.V dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 05/2011
_________________________________________________________________________________
746/13RM/2011 - Poskytnutí dotace v Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011
na projekt „Havířov v květech v r. 2011“_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory
aktivit v oblasti kultury na rok 2011 ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu
s názvem „Havířov v květech v r. 2011“
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
_________________________________________________________________________________
747/13RM/2011 - Žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v roce 2011_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost vyhlášené v rámci 1. kola výzev Moravskoslezským
krajem
pro prioritní osu programu 1. Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2 – Rovné příležitostí dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními potřebami.
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti
o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádosti.
Z: vedoucí OVVSR
T: dle výzvy MSK
_________________________________________________________________________________
748/13RM/2011 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Kino
Centrum Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Kino Centrum Havířov“ v celkové výši 46 555 285,20 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
_________________________________________________________________________________
749/13RM/2011 - Poradenství při přebírání vodohospodářské infrastruktury statutárního
města Havířova – zadání veřejné zakázky malého rozsahu________________
Rada města Havířova
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/4/VVSR/2011 „Poradenství
ři přebírání vodohospodářské infrastruktury statutárního města Havířova“
společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o., IČ: 48588733
za podmínek:
- smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2011
- celková odměna za poskytování odborných služeb 1.500.000,- Kč bez DPH
(1.800.000,- Kč vč. DPH) s dílčí měsíční fakturací na základě zpráv o skutečně
provedených činnostech v příslušném měsíci
- smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím poradenské činnosti 5.000,- Kč
za každý kalendářní den prodlení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem smlouvy
„Poradenství při přebírání vodohospodářské infrastruktury statutárního města
Havířova“ s výše uvedenou společností
_________________________________________________________________________________
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750/13RM/2011 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Jastrzębia-Zdróju v Polské republice
Rada města Havířova
schvaluje
účast 8 zástupců města Havířova dle důvodové zprávy na odborném setkání
v oblasti „Kultura, vzdělávání, sport, turistika, rekreace“, které se uskuteční
dne 20.5.2011 v Jastrzęmbiu-Zdróju, včetně úhrady poplatků za pojištění
účastníků tohoto odborného setkání
_________________________________________________________________________________
751/13RM/2011 - 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 Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 71)
v pořizovací ceně 81.600,- Kč včetně DPH: elektrická pánev FAGOR
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH řediteli příspěvkové organizace
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
752/13RM/2011 - Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím – oprava usnesení___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu usnesení RMH čís. 58/2RM/2010 ze dne 1.12.2010 v části schvaluje
takto: slova „bezúplatný převod“ se nahrazují slovem „výpůjčka do 30.6.2012“
2. změnu usnesení RMH čís. 633/12RM/2011 ze dne 20.4.2011 v části schvaluje
takto: slova „bezúplatný převod“ se nahrazují slovem „výpůjčka do 30.6.2012“
3. změnu usnesení RMH čís.633/12RM/2011ze dne 20.4.2011 v části pověřuje
takto: „pověřuje podpisem dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce
zn. 1290/OŠK/10, 1291/OŠK/10, 1293/OŠK/10, 1294/OŠK/10,
1296/OŠK/10, 1297/OŠK/10, 1298/OŠK/10, 1299/OŠK/10,
1300/OŠK/10“ náměstka primátora pro sociální rozvoj
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
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753/13RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
Nadací ČEZ a Moravskoslezským krajem______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých Nadací ČEZ
v celkové výši 230.000,- Kč a Moravskoslezským krajem
v celkové výši 2.990.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov – Podlesí Balazacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
na projekt:
Moderní výukou zvýšit prestiž v mateřské škole……………… 230.000,- Kč
2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ 61 98 86 00)
na projekt:
Zelená oáza ……………………………….………………… 2.990.000,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
754/13RM/2011 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je statutární
město Havířov_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady,
paní Jiřiny Mlčákové na Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná ke dni 1.5. 2011
jmenuje
paní Jiřinu Mlčákovou, bytem Prachatická 94, Havířov-Dolní Suchá,
členem školské rady na Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná ke dni 12. 5. 2011
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členu školské rady
2. předat jmenovací dekret novému členu školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
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755/13RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
v celkové výši 2.000,- Kč od společnosti NBS Invest, a.s., U Skleníku 1a/1395,
Havířov-Prostřední Suchá (IČ 25 81 52 88)
na účel uvedený v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
756/13RM/2011 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2011 - floristická soutěž
„Květinové obrazy“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě v soutěži
„Květinové obrazy“ konané v rámci akce Havířov v květech 18.6.2011 takto:
1. místo - peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč
2. místo - peněžitý dar ve výši 7.000,- Kč
3. místo - peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč
ukládá
informovat radu města o výsledku floristické soutěže Havířova v květech,
„Květinové obrazy“ konané v Havířově dne 18.6.2011
Z: vedoucí TO
T: 7/2011
_________________________________________________________________________________
757/13RM/2011 - Informace ke zprávě o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě Havířově___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
ve městě Havířově do roku 2015, za období roku 2005-2010 dle přílohy
_________________________________________________________________________________
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758/13RM/2011 - Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rekonstrukci
Domova se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích a jeho
zařazení do komunitního plánování___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
1. žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rekonstrukci
Domova se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích č.p. 249,
739 38 Dolní Domaslavice ve výši 2.708.354,-Kč
2. žádost o zařazení do komunitního plánování města Havířova Domov
se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích č.p. 249,
739 38 Dolní Domaslavice
_________________________________________________________________________________
759/13RM/2011 - Strategický plán Lokálního partnerství Havířov_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Strategický plán Lokálního partnerství Havířov zpracovaný Agenturou
pro sociální začleňování v romských lokalitách dle přílohy č. 1
_________________________________________________________________________________
760/13RM/2011 - SZ/2/OIV/11 – „PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky__________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. SZ/2/OIV/11
– „PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4“
1. společnost AQUA PROCON s.r.o., IČ: 46964371
- z důvodu nesplnění kvalifikace
2. sdružení „PROJEKT 2010 – IGEA“ sestávající ze společností
Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, a IGEA s.r.o., IČ: 46580514,
z důvodu nesplnění kvalifikace
přiděluje
veřejnou zakázku č. SZ/2/OIV/11 – „PD Odkanalizování částí města Havířova,
etapa 4“ společnosti KONEKO, spol. s r.o., IČ: 00577758, která předložila
nejvhodnější nabídku
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- s nabídkovou cenou 1.579.500,-Kč bez DPH (1.895.400,-Kč včetně DPH)
- s dobou realizace 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- se smluvní pokutou 5.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení
v případě nedodržení sjednaného termínu pro předání díla
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: HYDROPROJEKT CZ a.s., IČ: 26475081
3. místo: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČ: 26760312
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OPS
T: 18.5.2011

Z: vedoucí OIV
T: 6/2011
_________________________________________________________________________________
761/13RM/2011 - UŘ/4/OIV/11– „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů____________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. UŘ/4/OIV/11 - „Odkanalizování Havířova-části města
Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
z důvodu nesplnění kvalifikace zájemce číslo:
1. COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005
3. Sdružení Kanalizace Havířov 2011 sestávající ze společností
EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, EUROVIA SK, a.s., IČ: 31651518,
ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ: 45192286, ALPINE Bau GmbH – organizační
složka, IČ: 49963139, a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., IČ:34112103
4. STRABAG a.s., IČ: 60838744
5. „Sdružení pro Odkanalizování Havířova“ sestávající ze společností
SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, a VCES a.s., IČ: 26746573
6. Sdružení „Kanalizace – Havířov“ sestávající ze společností
AWT Rekultivace a.s., IČ: 47676175, STASPO, spol. s r.o., IČ: 41035704,
VOKD, a.s., IČ: 47675853, a Energie - stavební a báňská a.s., IČ: 45146802
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10. Sdružení Havířov 2011 sestávající ze společností PSG-International a.s.,
IČ: 13694341, PSG a.s., IČ: 28302371, a JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581,
důvody vyloučení jsou uvedeny v příloze
schvaluje
vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/4/OIV/11 - „Odkanalizování
Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
zájemce číslo:
2. Sdružení „Kanalizace Havířov 2011“ sestávající ze společností OHL ŽS, a.s.,
IČ: 46342796, a Zlínstav a.s., IČ: 28315669
7. Sdružení odkanalizování Havířov sestávající ze společnosti
Held & Francke CZ s.r.o., IČ: 26068338, Firesta-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., IČ: 25317628, a Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.,
IČ: FN 198764
8. Skanska a.s., IČ: 26271303
9. Sdružení pro odkanalizování Havířova sestávající ze společností
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 45273910,
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308,
a Porr Technobau a Umwelt Aktiengesellschaft, IČ: FN 34160
11. Sdružení pro odkanalizování města Havířova sestávající ze společností
Metrostav a.s., IČ: 00014915, IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257, a D.I.S.,
spol. s r.o., IČ: 46975616
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí společnosti Veřejné zakázky s.r.o. k zajištění dalšího
postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 18.5.2011
_________________________________________________________________________________
762/13RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
IČ: 47677287, dne 3.6.2011 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1,
Horní Suchá
2. program řádné valné hromady dle důvodové zprávy
ukládá
zástupcům města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2. – Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu
představenstva
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bod 5. – Schválení roční účetní závěrky 2010 – hlasovat pro schválení účetní
závěrky dle Přílohy č. 2
Rozdělení zisku za rok 2010 – hlasovat pro schválení dle Přílohy č. 3
bod 6. – Změna členů představenstva a dozorčí rady – hlasovat pro zvolení
Ing. Romana Hrabce a Ing. Jana Lipky za členy představenstva
a Dr. Jaromíra Kuči za člena dozorčí rady
_________________________________________________________________________________
763/13RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru Městským kulturním
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statuárního města Havířova__
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru :
Městským kulturním střediskem Havířov (IČ 00317985) od společnosti
Havířovská
teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/69, Havířov – Šumbark (IČ 61974706)
v celkové výši 250.000,- Kč na účel dle důvodové zprávy.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: květen 2011
_________________________________________________________________________________
764/13RM/2011 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce
„Havířov v květech“, konané dne 18.6.2011_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
časový scénář programu hlavního podia celoměstské akce „Havířov v květech“
na náměstí Republiky
schvaluje
prodloužení trvání produkce programu na náměstí Republiky akce
„Havířov v květech“ dne 18.6.2011 od 22:00 hodin do 24:00 hodin,
dle důvodové zprávy
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 18.6.2011
_________________________________________________________________________________
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765/13RM/2011 - Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
převod finančních prostředků Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z rezervního fondu do fondu investičního, ve výši 2.200.000,-Kč k zajištění
schválené investiční akce – projektová dokumentace na rekonstrukci pracoviště
Luna Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace.
_________________________________________________________________________________
766/13RM/2011 - Odmítnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________
Rada města Havířova
schvaluje
odmítnutí dotace ve zkrácené výši 52.800,-Kč z programu na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2011
z důvodu nedostatku finančních prostředků města na spolufinancování
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, odesláním sdělení
odmítnutí dotace odboru sociálních věcí Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje
Z: ředitel DsH
T: 31.5.2011
_________________________________________________________________________________
767/13RM/2011 - Změny v Občanské komisi č.5 Rady města Havířova_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci členů Občanské komise č. 5 pro část města Havířov-Šumbark
1. paní Šárky Turkové z důvodu pracovního zaneprázdnění
2. paní Šárky Kubínové z důvodu pracovního zaneprázdnění
3. pana Bc. Antonína Prokopa z důvodu změny bydliště
jmenuje
do funkce členů Občanské komise č. 5 pro část města Havířov-Šumbark
1. pana Bc. Vojtěcha Trpálka
2. pana Romana Bystroně
s účinností od 12.5.2011
_________________________________________________________________________________
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768/13RM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
– žádost Ing. Antonína Vojany_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádost Ing. Antonína Vojtany o podporu statutárního města Havířov v kampani
za přejmenování OKD,a.s.
schválit
návrh odpovědi dle přílohy č. 2
ukládá
náměstkovi primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduardu Heczkovi,
písemně informovat Ing. Antonína Vojtanu o termínu předložení jeho žádosti
zastupitelstvu města
Z: Ing. Heczko
T: 14.5.2011
_________________________________________________________________________________
769/13RM/2011 - Zpráva z pracovní cesty do Katowic v Polsku ve dnech 6. – 8.4.2011________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka, kterou
uskutečnil do Katowic v Polsku ve dnech 6. – 8. 4. 2011
v rámci 3. setkání partnerů projektu PROSPECTS.
_________________________________________________________________________________
770/13RM/2011 - Žádost Svazu tělesně postižených v České republice o prodloužení platnosti
vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo se speciálním označením O 1
p. Ivana Šeffera____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace kraje
Moravskoslezského, centrum sociálních služeb a vzdělávání, Ostrčilova 4,
Moravská Ostrava, ze dne 11.4.2011 o povolení zvláštního užívání místní
komunikace za účelem prodloužení platnosti vyhrazeného parkování na parkovišti
místní komunikace Dlouhá třída v Havířově – Podlesí (parkoviště s kolmým
a šikmým stáním naproti domu č. 115) pro vozidlo se speciálním označením O 1
vlastníka Ivana Šeffera
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neschvaluje
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace Dlouhá třída
v Havířově-Podlesí (parkoviště s kolmým a šikmým stáním naproti domu č. 115)
pro vozidlo se speciálním označením O 1 vlastníka Ivana Šeffera
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 2.
Z: vedoucí OKS
T: 05/2011
_________________________________________________________________________________
771/13RM/2011 - VZ/02/OKS/11– Plošná oprava vozovky na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
- vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___
Rada města Havířova
zadává
zakázku č. VZ/02/OKS/11 na stavební práce
„Plošná oprava vozovky na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město
uchazeči JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581 s tím, že smlouva o dílo bude
uzavřena s nabídkovou cenou 3 759 699,00 Kč bez DPH
(4 511 639,00 Kč vč. DPH),
termínem provedení prací 28 kalendářních dnů a záruční lhůtou 60 měsíců
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
Z: vedoucí OKS
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
772/13RM/2011 - Změna schváleného programu 13.schůze RMH__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu schváleného pořadí projednávaných bodů programu
13. schůze Rady města Havířova
_________________________________________________________________________________
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773/13RM/2011 - NAŘÍZENÍ č. ../2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu____________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o vydání NAŘÍZENÍ č. ../2011, kterým se vymezují oblasti města,
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního
motorového vozidla za sjednanou cenu
_________________________________________________________________________________
774/13RM/2011 - Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích_________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o zrušení Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích ze dne 5.6.2011 a o schválení nového Ceníku za stání silničních
motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích
_________________________________________________________________________________
775/13RM/2011 - Změna organizačního řádu Magistrátu města Havířov a změna počtu
zaměstnanců MMH_________________________________________________
Rada města Havířova
a) s účinností od 1.7.2011
schvaluje
1. převod činností:
a) výkon státní správu v oblasti krizového řízení
b) řízení činnost Sboru dobrovolných hasičů na území města v oblasti
samosprávy z organizačního odboru do oddělení kancelář primátora
2. převod agend spolupráce se zahraničními partnerskými městy z oddělení
vnějších vztahů a strategického rozvoje do oddělení kancelář primátora
3. změnu názvu oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje na oddělení
strategického rozvoje
4. snížení počtu zaměstnanců zařazených do organizačního odboru na 41 a zvýšení
počtu zaměstnanců zařazených do kanceláře primátora na 10
5. Organizační řád Magistrátu města Havířova (MMH) dle přílohy č. 1

57

USNESENÍ
z 13.schůze Rady města Havířova
konané dne 11.5.2011

stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na 334,
mimo zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné
práce) a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr,
b) s účinností od 1.1.2012
bere na vědomí
1. že Městské kulturní středisko Havířov, bude zajišťovat veškeré kulturní
a společenské akce ve městě mimo ty, které jsou Organizačním řádem MMH
svěřeny konkrétnímu odboru či oddělení MMH
2. zřízení organizační jednotky č. 17 rozpočtu města Havířova – oddělení kancelář
primátora Magistrátu města Havířova, včetně výdajů tiskového oddělení
schvaluje
uzavření smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o. o převodu činností, které
souvisejí se zajištěním oprav a údržby nemovitostí ve vlastnictví města, které jsou
užívány základními a mateřskými školami a příspěvkovou organizací Asterix –
středisko volného času, včetně práv a povinností, které vyplývají z pracovně
právních vztahů ke dvěma zaměstnancům
Z: vedoucí OŠK
T: 11/2011
_________________________________________________________________________________
776/13RM/2011 - Cyklostrategie – Hradišťská charta____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výzvu národního koordinátora rozvoje cyklistické dopravy a starosty města
Uherské Hradiště k podpisu „Hradišťské charty“ včetně přílohy
„Příklady funkce a opatření, které by mohl cyklokoordinátor vykonávat“
_________________________________________________________________________________
777/13RM/2011 - Zahraniční pracovní cesty ředitelů základních škol_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ve dnech 14. 5. – 18. 5. 2011 zahraniční pracovní cestu do Itálie
Mgr. Elišce Tomíčkové, ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
v rámci projektu Comenius
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2. ve dnech 17. 5. – 22. 5. 2011 zahraniční pracovní cestu do Švédska
Mgr. Viktoru Kalouskovi, řediteli Základní školy Havířov-Město
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
v rámci projektu Comenius
_________________________________________________________________________________
778/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010__________________________
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti HTS a.s. a stavu jejího majetku
za rok 2010 (viz Příloha č. 1 str. č. 3 – 14).
_________________________________________________________________________________
779/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2010
a návrh na rozdělení zisku___________________________________________
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
projednala
účetní závěrku HTS,a.s. za rok 2010 dle Přílohy č. 1 (str. 15 až 28)
a návrh na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2010 dle Přílohy č. 2
_________________________________________________________________________________
780/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010_______________________
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
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v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
(viz Příloha č. 1 str. 29 až 35)
_________________________________________________________________________________
781/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zprávy dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání
řádné účetní závěrky za rok 2010, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku
za rok 2010, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2010 a zprávu o výsledcích kontrolní činnost
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
bere na vědomí
zprávy dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010,
o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, o přezkoumání zprávy
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatnímu osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010 a zprávy
o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady HTS, a.s. za rok 2010
dle Přílohy č. 1
_________________________________________________________________________________
782/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky za rok 2010 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky_________________________________________
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
bere na vědomí
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Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky HTS, a.s. za rok 2010
(viz Příloha č. 1 str. 36 až 38) a Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům
účetní jednotky HTS,a.s. (viz Příloha č. 2).
_________________________________________________________________________________
783/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010___
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2010
(viz Příloha č. 1 str. 15 až 28)
_________________________________________________________________________________
784/13RM/2011 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
za rok 2010, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém________
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 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
v Havířově-Šumbarku, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).
schvaluje
rozdělení zisku společnosti HTS,a.s. za rok 2010, stanovení výše a způsobu
vyplácení dividend a tantiém dle Přílohy č. 1
_________________________________________________________________________________
785/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2010____________________________________
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.“)
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schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2010 ve znění dle přílohy č. 1.
_________________________________________________________________________________
786/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku
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.“)
bere na vědomí
materiály k řádné účetní závěrce za rok 2010 a materiály k návrhu na rozdělení
zisku ve znění dle příloh č.1 - 4.
_________________________________________________________________________________
787/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2010________________________________________
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
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
ve znění dle přílohy č. 1.
_________________________________________________________________________________
788/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti_____________________
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
62

USNESENÍ
z 13.schůze Rady města Havířova
konané dne 11.5.2011

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664,
(dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)
bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2010, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, o přezkoumání
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010,
jakož i o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1.
_________________________________________________________________________________
789/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
za rok 2010 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
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
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2010
a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky ve znění
dle přílohy č. 1 a 2.
_________________________________________________________________________________
790/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010______________
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
řádnou účetní závěrku za rok 2010 ve znění dle důvodové zprávy.
_________________________________________________________________________________
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791/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010, stanovení výše
a způsobu vyplácení dividend a tantiém________________________________
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
rozdělení zisku za rok 2010, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a
tantiém ve znění dle důvodové zprávy.
V tomto bodě Ing. Jiří Martínek, člen RMH (ČSSD), Vojtěch Kozák člen RMH (ČSSD)
a Alice Hegyi členka RMH (KSČM) nehlasovali z důvodu střetu zájmu
_________________________________________________________________________________
792/13RM/2011 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - Volba členů představenstva TSH a.s. včetně schválení smluv
o výkonu funkce___________________________________________________
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.“)
volí
ke dni 11.5.2011 do funkce členů představenstva společnosti
- pana Vojtěcha Kozáka, RČ 600518/0115,
Mánesova 556/10, Havířov-Město, 736 01
- pana Vladislava Fukalu, RČ 490427/090,
Padlých hrdinů 809/5, Havířov-Bludovice, 736 01
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena (předsedy,
místopředsedy) představenstva společnosti od 11.5.2011 dle Přílohy č. 1
bere na vědomí
zvolení pana Vojtěcha Kozáka do funkce předsedy představenstva TSH,a.s.
zvolení pana Vladislava Fukaly do funkce místopředsedy představenstva TSH,a.s.
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ukládá
provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo společnosti
T: 30.5.2011
_________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Havířova
konané dne 1.6.2011

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/54 970/Kl/2011

V Havířově dne 6.6.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 14. schůzi Rady města Havířova, konané dne 1.6.2011
I.část
793/14RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
794/14RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 13. schůze RMH, konané dne 11.5.2011
795/14RM/2011 - Schválení programu 14. schůze RMH, konané dne 1.6.2011
796/14RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
797/14RM/2011 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2010
798/14RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.
799/14RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – březen 2011
800/14RM/2011 - Svěření pravomoci Radě města Havířova - rozpočtová opatření
801/14RM/2011 - Zadání Změny č.16 územního plánu města Havířov
802/14RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
803/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Vrubelová
804/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Buroňová
805/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Baníková
806/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Wzientková
807/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Holeksová
808/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Kovářová
809/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Šárka Jošticová
810/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Sabina Fečkaninová
811/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jitka Navrátilová
812/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Renata Siváková
813/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Slezák
814/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Štefan Suchý
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815/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Viktor Diro
816/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Plánková
817/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karel Danihel
818/14RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Alexandr Jusku
819/14RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Ivo Králík
820/14RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Dagmar Bělešová
821/14RM/2011 - Prominutí části poplatku z prodlení – Tomáš Valentin
822/14RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark
823/14RM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
824/14RM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark
825/14RM/2011 - Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice
826/14RM/2011 - Prodej nebytové jednotky
827/14RM/2011 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město, z majetku
ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města
828/14RM/2011 - Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark
829/14RM/2011 - Přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1, k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání
stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“
830/14RM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1651, k.ú. Dolní Suchá – p. Cechelová, p. Molinková
831/14RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – manželé Santariusovi
832/14RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš
833/14RM/2011 - Výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření ul. Výletní
834/14RM/2011 - Výkup pozemku parc. č. 2641/3, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely výstavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
835/14RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Datyně“
836/14RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení
837/14RM/2011 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku za účelem užívání vyhrazeného
parkovacího místa pro vozidlo Taxi
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838/14RM/2011 - Pronájem pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá
839/14RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice
840/14RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Suchá“
841/14RM/2011 - Smlouva o výpůjčce pozemků pro účely stavby: „ Rekonstrukce sil. III/4744
Havířov – U Šimaly“
842/14RM/2011 - Výpůjčka ploch města pro koordinovanou výzdobu graffiti
843/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1122, k.ú. Šumbark
844/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1714/1, 1714/6, 1714/7, 1714/57,
2197, k.ú. Prostřední Suchá
845/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1823/16, 1880/1, 1930, 1965,
k.ú. Bludovice
846/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro stavbu: „Havířov – rekonstrukce kabelů VN,
NN – IV. etapa, část A“
847/14RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark
848/14RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech
849/14RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech
850/14RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice
851/14RM/2011 - Nabídka přebytečného majetku příspěvkových organizací
Vyřazení neupotřebitelného majetku v pořizovací ceně nad 50 tis. Kč/ks
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PŘEHLED USNESENÍ

z 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.6.2011
I.část
793/14RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu ___________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.6.2011
Ing. Jiřího MARTÍNKA
_________________________________________________________________________________
794/14RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 13.schůze RMH, konané dne 11.5.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 13. schůze Rady města Havířova, konané
dne 11.5.2011.
_________________________________________________________________________________
795/14RM/2011 - Schválení programu 14. schůze RMH, konané dne 1.6.2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
upravený program 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.6.2011
dle připomínek členů rady
_________________________________________________________________________________
796/14RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5435/82/10 Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice, k přeložkám
realizovaným v rámci stavby „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní
křižovatka“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
3609/52/09 Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek – doplnění
340/8RM/2011 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o změnách ve složení
představenstva a dozorčí rady
481/9RM/2011 Havířovská teplárenská společnost, a.s., Technické služby
Havířov a.s. – stanovení termínu a programu jednání jediného
akcionáře v působnosti valné hromady
541/10RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
a navýšení finančních prostředků na realizaci akce „Dodávka a
instalace 5 ks parkovacích automatů“
593/12RM/2011 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny
č. 12 Územního plánu obce Šenov
596/12RM/2011 VZ/05/OKS/11 - Plošná oprava chodníku na ul. Na Nábřeží,
Havířov-Město - vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
611/12RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.1, k.ú. Dolní Datyně
630/12RM/2011 Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“
– dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/10
633/12RM/2011 Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím
k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního a investičního majetku ZŠ
- dodatek č.1
636/12RM/2011 Nájemné - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s. – revokace usnesení
638/12RM/2011 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní
dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011
639/12RM/2011 Návrh na zvýšení rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
z důvodu změn ve financování zaměstnanců veřejně prospěšných
prací
668/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 2 o vel. 1+5 na ulici Mládí 1099/8 v Havířově-Šumbark
669/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 4 o vel. 1+2 na ulici Komenského 286/15 v Havířově-Město
670/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 15 o vel.1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark
671/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 17 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark
672/13RM/2011 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14
o velikosti 33.06 m2 v domě na ulici A. Staška 1087/3
v Havířově-Městě
673/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 50 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě
674/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 38 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
675/13RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 10 o vel. 1+3na ulici J. Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město
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717/13RM/2011 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice
738/13RM/2011 Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Lea Ježová
743/13RM/2011 Vyjádření k oznámení záměru „Energetic center Šenov“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
751/13RM/2011 Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku
příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov
752/13RM/2011 Výpůjčka majetku příspěvkovým organizacím – oprava usnesení
753/13RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Nadací ČEZ a Moravskoslezským krajem
754/13RM/2011 Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov
755/13RM/2011 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
761/13RM/2011 UŘ/4/OIV/11– „Odkanalizování Havířova-části města
Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů
763/13RM/2011 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru Městským
kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací
statuárního města Havířova
768/13RM/2011 Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
– žádost Ing. Antonína Vojtany
_________________________________________________________________________________
797/14RM/2011 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2010______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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“,
uložit
1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob
z hospodářské činnosti za rok 2010 ve výši 15 740 170,00 Kč na ZBÚ města
do 30.6.2011,
2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském
výsledku z hospodářské činnosti za rok 2010 po zdanění ve výši 7 120 097,11 Kč
na ZBÚ města do 30.6.2011.
_________________________________________________________________________________
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798/14RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51._____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2011
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

2 205 872,88 tis. Kč
880 970,17 tis. Kč
36 479,22 tis. Kč
9 000,00 tis. Kč
1 279 423,49 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

2 502 995,58 tis. Kč
2 209 018,12 tis. Kč
878,73 tis. Kč
51 874,32 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
248 027,06 tis. Kč
251 994,90 tis. Kč
259 611,67 tis. Kč
686 280,00 tis. Kč
15 500,00 tis. Kč
66 020,44 tis. Kč
590 200,84 tis. Kč
38 030,16 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

293 977,46 tis. Kč
960,00 tis. Kč
947,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 003,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 450,00 tis. Kč
1 960,00 tis. Kč
742,00 tis. Kč
3 325,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
836,00 tis. Kč
625,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
916,00 tis. Kč
652,00 tis. Kč
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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
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
změna stavu rozpočtových účtů

729,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
4 444,76 tis. Kč
3 030,00 tis. Kč
3 967,80 tis. Kč
7 885,62 tis. Kč
3 549,00 tis. Kč
4 355,85 tis. Kč
3 244,40 tis. Kč
2 725,68 tis. Kč
5 093,60 tis. Kč
8 068,94 tis. Kč
6 000,21 tis. Kč
6 757,52 tis. Kč
6 624,48 tis. Kč
1 505,50 tis. Kč
2 759,80 tis. Kč
1 212,12 tis. Kč
4 420,92 tis. Kč
3 523,00 tis. Kč
27 998,00 tis. Kč
17 981,26 tis. Kč
34 150,00 tis. Kč
30 688,00 tis. Kč
37 540,00 tis. Kč
13 826,00 tis. Kč
31 100,00 tis. Kč
+297 122,70 tis. Kč
+569 610,00 tis. Kč
-347 080,00 tis. Kč
+22 000,00 tis. Kč
-22 000,00 tis. Kč
+54 500,00 tis. Kč
-54 500,00 tis. Kč
+74 592,70 tis. Kč

_________________________________________________________________________________
799/14RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – březen 2011_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – březen 2011
_________________________________________________________________________________
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800/14RM/2011 - Svěření pravomoci Radě města Havířova - rozpočtová opatření____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova svěřit
Radě města Havířova pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají
dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální
rady přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město zabezpečit pouze jejich
neprodlený transfer jiným subjektům - konečným příjemcům dotací
_________________________________________________________________________________
801/14RM/2011 - Zadání Změny č.16 územního plánu města Havířov______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov v souladu
s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu
vzít na vědomí způsob vyhodnocení požadavků a podnětů podaných při
projednání návrhu zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov
v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu
_________________________________________________________________________________
802/14RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
rozhodnout nepořídit změnu 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 pozemku parc.č. 2487/8 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 81/2 v k.ú. Dolní Datyně
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
rozhodnout pořídit změnu 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 za podmínky
úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4
10

USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Havířova
konané dne 1.6.2011

stavebního zákona
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2172, 2173 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 2150, 2151, 2152, 2153 v k.ú. Šumbark
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3
vzít na vědomí informaci o odmítnutí návrhů na pořízení změn Územního plánu
města Havířov na pozemku parc.č. 2867 v k.ú. Bludovice a na pozemcích parc.č.
2893/6, 2894/16, 2894/15, 2894/6, 2894/7 v k.ú. Bludovice
vzít na vědomí způsob posouzení návrhů na pořízení změn územního plánu města
Havířov dle vzoru Hodnotícího listu, jež je součástí přílohy č. 4 tohoto materiálu
_________________________________________________________________________________
803/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Vrubelová_________________
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 Dagmar Vrubelové, t.b. Školní 271/32, Havířov-Šumbark.
_________________________________________________________________________________
804/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Buroňová___________________
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 Lence Buroňové, t.b. Kosmonautů 1318/2, Havířov-Podlesí
_________________________________________________________________________________
805/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Baníková__________________
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 Jarmile Baníkové, t.b. Letní 485/11, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
806/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Wzientková__________________
Rada města Havířova
schvaluje
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mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu nebo dvoupokojového bytu
se sníženou kvalitou se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Haně Wzientkové, t.b. Šípková 1179/3, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
807/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Holeksová____________________
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 Evě Holeksové, t.b. Kapitána Jasioka 733/44, Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
808/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Kovářová___________________
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 Lucii Kovářové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
809/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Šárka Jošticová____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového, příp. třípokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Šárce Jošticové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
810/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Sabina Fečkaninová________________
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 Sabině Fečkaninové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
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811/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jitka Navrátilová__________________
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 Jitce Navrátilové, t.b. K.V. Raise 1083/6, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
812/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Renata Siváková___________________
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 Renatě Sivákové, t.b. Tesařská 322/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
813/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Slezák________________________
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 Jiřímu Slezákovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
814/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Štefan Suchý______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Štefanu Suchému, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
815/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Viktor Diro_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
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USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Havířova
konané dne 1.6.2011

mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Viktoru Dirovi, t.b. Emila Holuba 1396/5, Havířov-Podlesí
_________________________________________________________________________________
816/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Plánková_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
sníženou kvalitou se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Markétě Plánkové, t.b. Nový Svět 512/6, Havířov-Prostřední Suchá
_________________________________________________________________________________
817/14RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karel Danihel_____________________
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 Karlu Danihelovi, t.b. Hlavní tř. 55, Havířov-Město
_________________________________________________________________________________
818/14RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Alexandr Jusku________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Makarenkova 515/10 v Havířově-Městě
panu Alexandru Jusku, t.b. Lipová 1200/5, Karviná-Nové Město pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům , přičemž před jejím uzavřením
jmenovaný:
- předloží doklad o ukončení nájemního poměru k bytu RPG Byty, s.r.o.
o velikosti 1+2, jehož je k dnešnímu dni nájemcem
- uhradí celkovou dlužnou částku evidovanou MRA,s.r.o. u nově přiděleného bytu
- opravy obecního bytu provede na své vlastní náklady
s tím, že před prvním prodloužením nájemní smlouvy k předmětnému bytu na
další období p. Jusku předloží pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství
_________________________________________________________________________________

14

USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Havířova
konané dne 1.6.2011

819/14RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Ivo Králík__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. H. Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbarku
panu Ivo Králíkovi, t.b. E. Destinnové 1166/16, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že:
- obecní byt č. 5 o vel. 1+5, jehož je jmenovaný k dnešnímu dni nájemcem, řádně
vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova, tj. MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
_________________________________________________________________________________
820/14RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Dagmar Bělešová_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Dagmar Bělešové, t.b. Moravská 427/23, Havířov-Šumbark
_________________________________________________________________________________
821/14RM/2011 - Prominutí části poplatku z prodlení – Tomáš Valentin____________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 11 833,- Kč
panu Tomáši Valentinovi, t.b. Tesařská 321/1, Havířov-Město pod podmínkou, že
na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,
tj. 11 834,- Kč jmenovaným řádně uhrazena
_________________________________________________________________________________
822/14RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 3 600 m2
společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 923,
15
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IČ: 278 43 599 za účelem vybudování nájemních objektů- nepotravinářské plochy,
služby, parkoviště a dopravního napojení
_________________________________________________________________________________
823/14RM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503,
k.ú. Havířov-město o výměře cca 48 m2
panu Jiřímu Hrabovskému, bytem Havířov-Podlesí, P. Bezruče 1544/7
za účelem výstavby garáže pro obytný automobil
za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 24 000,- Kč
_________________________________________________________________________________
824/14RM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 673 m2 a pozemku
parc.č. 1642/1 o výměře cca 508 m2, celkem cca 1181 m2 v kat. území Šumbark
manželům Petru Pikalovi a Kateřině Pikalové, bytem Havířov-Šumbark,
Letní 15/487 za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové
komunikace k RD
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
_________________________________________________________________________________
825/14RM/2011 - Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení ZMH č. 991/18/ZM/2009 ze dne 14. 9. 2009, kterým byl schválen
prodej části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 202/2 ostatní
plocha o výměře 447 m2, dle zaměření, pro účely rozšíření stávajícího autobazaru
a vybudování autosalonu,
kupujícímu: Ing. Jindřichu Sznapkovi, 734 01 Český Těšín č.p. 1982,
za podmínky, že v nových objektech nebudou umístěny hrací automaty a restaurace
za kupní cenu obvyklou - tržní 1500,-Kč/m2, tj, při výměře 447 m2, 670.500,- Kč
a cenu trvalých porostů 125.660,-Kč, tj. celkem 796.160,-Kč, s tím že tato kupní
cena bude navýšena o náklady na znalečné a na geometrické zaměření pozemku
v celkové výši 6.980,-Kč.
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schválit prodej části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 202/2
ostatní plocha o výměře 447 m2, dle zaměření, pro účely rozšíření stávajícího
autobazaru a vybudování autosalonu,
kupujícímu: Ing. Jindřichu Sznapkovi, 734 01 Český Těšín č.p. 1982,
za podmínky, že v nových objektech nebudou umístěny hrací automaty
a restaurace za kupní cenu zjištěnou dle znaleckého posudku 840,-Kč/m2,
tj, při výměře 447 m2, 375.480,- Kč, s tím, že tato kupní cena bude navýšena
o náklady na znalečné a na geometrické zaměření pozemku
v celkové výši 6.980,-Kč.
_________________________________________________________________________________
826/14RM/2011 - Prodej nebytové jednotky____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej nebytové jednotky č. 1050/3 o výměře 82,80 m2 v 1. nadzemním
podlaží obytného domu ul. Matuškova č. p. 1050 a podíl v rozsahu 9658/10000
na společných částech domu a pozemku parcela č. 1054, zastavěná plocha
o výměře 232 m2 v k. ú. Havířov-město,
p. MUDr. Jiřině Herokové, bytem Kolmá 643, Havířov-Město,
ke zřízení střediska všeobecných zdravotních služeb
za tržní cenu ve výši 700.000,- Kč,
navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč,
celkem 703.000,- Kč
_________________________________________________________________________________
827/14RM/2011 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město, z majetku
ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit bezúplatný převod pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 2837/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 17985 m2,
užívaného jako přístupové komunikace v areálu garáží ul. Garážnická,
v Havířově-Městě,
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
_________________________________________________________________________________
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828/14RM/2011 - Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov – Šumbark____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit bezúplatný převod nemovitostí – budovy č. p. 1207 na pozemku
parc. č. 334 a pozemek parc. č. 334, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 466 m2, vše v k.ú. Šumbark,
občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 813.02
Havířov, IČ: 18055958, k provozování zařízení pro děti a mládež, z důvodu
podpory činnosti organizace zabývající se prací s dětmi ze sociálně
znevýhodněného prostředí, za podmínek:
- zřízení předkupního práva pro město na dobu 20 let za smluvní cenu 1,- Kč
- závazek nabyvatele, že po dobu 20 let nezmění on ani případný nástupce účel
využití nemovitostí, v případě porušení může město odstoupit od smlouvy
- nabyvatel uzavře nájemní smlouvy se stávajícími nájemci objektu za podmínek,
obvyklých v dané lokalitě
- nabyvatel provede rekonstrukci objektu do konce roku 2018 podle navrženého
harmonogramu, doklady o provedených investicích předloží vždy k 31.12.
odboru správy majetku MMH
_________________________________________________________________________________
829/14RM/2011 - Přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1, k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání
stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1 k.ú. Havířov-město,
o celkové výměře 2791 m2,
z majetku MS kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit
přísluší Správě silnic MS kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1,
Ostrava, IČ: 00095711, do majetku města.
_________________________________________________________________________________
830/14RM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1651, k.ú. Dolní Suchá – p. Cechelová, p. Molinková_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit výkup pozemku parc.č. 1651, ost.plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 281 m2, k.ú. Dolní Suchá, na které se nachází část místní
komunikace ul. U Školy od spoluvlastníků:
18
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- paní Helena Cechelová, bytem Havířov-Podlesí,Vrchlického 14/148,
podíl ve výši ½
- paní Anna Molinková, bytem Havířov-Dolní Suchá, Nad tratí 1353/35,
podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 124 090,-Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
831/14RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – manželé Santariusovi___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit výkup pozemku podílu ve výši 13/24 pozemku parc.č. 1323/11,
ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 31 m2 , na které se nachází místní
komunikace ul. Dr. Jánského a podílu 13/24 pozemku parc.č. 1653, ost.plocha,
ost. komunikace o výměře 1885 m2 a pozemků parc.č. 1656, ost.plocha,
neplodná půda o výměře 250 m2 a a parc.č. 1660, ost.plocha,
neplodná půda o výměře 1405 m2, vše v kat. území Šumbark
od vlastníků, manželů Gustava Santariuse a Kazimíry Santariusové,
bytem Havířov-Šumbark, Výletní 129/4 za cenu
u podílu pozemku parc.č. 1323/11 za cenu 7 414,- Kč (tj. cca 441,60 Kč/m2),
u podílu pozemku parc.č. 1653 za cenu 306 312,- Kč (tj. 300,- Kč/m2),
u pozemku parc.č. 1656 za cenu 1 371,- Kč (tj. cca 5,50 Kč/m2) a
u pozemku parc.č. 1660 za cenu 7 703,- Kč (tj. cca 5,50 Kč/m2)
celkem za kupní cenu ve výši 322 800,- Kč
_________________________________________________________________________________
832/14RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit v rámci akce „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. Etapa
- Vnitroblok č.18, č.19, obytná ulice Tovární, alej ul. Lidická a obvodový park“
1.
výkup pozemků včetně trvalých porostů parc.č. 864/1, lesní pozemek
o výměře 12 m2, parc.č. 864/2, lesní pozemek o výměře 54 m2, parc.č. 864/3,
lesní pozemek o výměře 186 m2, parc.č. 864/5, lesní pozemek o výměře 2032 m2,
parc.č. 864/6, lesní pozemek o výměře 155 m2 , pozemek parc.č. 944/656,
ost.plocha ost. komunikace o výměře 56 m2, vše v kat. území Šumbark
od paní Marie Pánové, bytem Šenov, Ke Statku 117
za cenu dle znaleckého posudku u pozemku parc.č. 864/1
za cenu 1 195,- Kč (tj. cca 99,60 Kč/m2), u pozemku parc.č. 864/2
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za cenu 3 598,- Kč (tj. cca 66,60 Kč/m2), u pozemku parc.č. 864/3 za cenu
14 903,- Kč (tj. cca 80,10 Kč/m2), u pozemku parc.č. 864/5 za cenu 412 095,(tj. cca 202,80 Kč), u pozemku parc.č. 864/6 za cenu 13 676,- Kč, (tj. cca 88,20
Kč) , u pozemku parc.č. 944/656 za cenu 24 727,- Kč (tj. cca 441,55 Kč),
celkem tedy za kupní cenu ve výši 470 194,- Kč
2.
výkup pozemku včetně trvalých porostů parc.č. 864/4, lesní pozemek
o výměře 602 m2, kat.území Šumbark od spoluvlastníků
- Marie Pánová,bytem Šenov, Ke Statku 117, podíl ve výši 1/3
- Františka Růžičková, bytem Šenov, Ke Statku 348, podíl ve výši 1/3
- dědicové pana Vladimíra Jaroše, posledně bytem Šenov, Frýdecká 554,
podíl ve výši 1/3
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 69 075,- Kč ( tj. cca 114,70 Kč/m2)
_________________________________________________________________________________
833/14RM/2011 - Výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření
ul. Výletní_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, v rozsahu cca 400 m2,
dle zaměření, pro účely rozšíření ul. Výletní a výstavbu chodníku
prodávající: RAMONA real. s.r.o., nám. 14. Října 1307/2, Praha 5, Smíchov,
IČ: 278 56 208
kupní cena: dohodou 300,- Kč/m2, tj při výměře cca 400 m2,
celkem cca 120.000,-Kč
_________________________________________________________________________________
834/14RM/2011 - Výkup pozemku parc. č. 2641/3, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely výstavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pro účely realizace stavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
výkup pozemku parc. č. 2641/3 ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2, jež je
součástí ul. Na Pavlasůvce,
prodávající: Jitka Pawlasová, bytem: Na Pavlasůvce 572/5,
Havířov-Prostřední Suchá,
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 441,55Kč/m2,
tj. při výměře 84 m2, celkem 37.090,-Kč.
_________________________________________________________________________________
20

USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Havířova
konané dne 1.6.2011

835/14RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Datyně“______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“
zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníka veřejných částí kanalizačních přípojek, umístěných na pozemcích,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby:
1. v k.ú. Šenov , na parc. č. 4366,
povinný: SOLCA s.r.o., se sídlem 28. Října 2556/124, Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ: 268 52 233
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
2. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 94/4, parc. č. 99/1
povinní podíloví spoluvlastníci: Bc. Stanislav Klhůfek, Gabriela Klhůfková,
Zřídelní 59/12, Havířov – Dolní Datyně,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 458
3. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 704/6,
povinná: Monika Vrbacká, Strmá 403, 739 34 Šenov
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
4. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 91,
povinná: Věra Galuszková, U Lesíka 57/4, Havířov – Dolní Datyně
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
5. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 500,
povinný: Václav Přeček, Na Sosně 3/1, Havířov – Dolní Datyně
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
6. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 424/1, parc. č. 424/22, parc. č. 406/1,
parc. č. 406/6, parc. č. 407/2,
povinný: MONDO- REALITY, spol. s.r.o., Varšavská 469/96, Ostrava- Hulváky
IČ: 253 63 930
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
7. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 706/15, parc. č. 706/14
povinní podíloví spoluvlastníci:Eugenie Przeczek, Krzywa 5/5, Katowice, Polsko
Janina Barbara Olewiňska, 3. Maja 117a), Chrzów, Polsko
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 272 a 404
8. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 563/1, parc. č. 568,
povinná: Ing. Arch Nina Šťastná, Na Hliníkách 88/1, Havířov – Dolní Datyně
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
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9. v k.ú. Dolní Datyně, na parc. č. 49/5,
povinní podíloví spoluvlastníci: Irena Bergerová, Fučíkova 1331/38,
Karviná-Nové Město,
Ing. Jan Klimsza, K Důlku 400, 739 35 Václavovice,
Ing. Teodor Klimsza, Nad Tratí 251/14, Havířov – Dolní Suchá,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
v rozsahu dle spoluvlastnických podílů na LV 233
10. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 711/3, parc. č. 284/1
povinný: Vladislav Kolorz, Občanská 140/1, Havířov – Dolní Datyně,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
11. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 448/2,
povinní: manž. Czerepaka Marek, Czerepaková Dana, U potoka 41/6,
Havířov – Dolní Datyně,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
12. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 431/1,
povinná: Ing. Helga Augustinská, Kosmonautů 1224/27, Havířov - Podlesí
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
13. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 711/3,
povinný: ČR – Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,
IČ: 421 96 451
hodnota břemene: dle znaleckého posudku zpracovaného na náklady města
+ DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv, nebo dodatků k již uzavřeným smlouvám o budoucím věcném
břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Datyně“ výkup části pozemku parc.č. 72/5, orná půda,
o předpokládané výměře cca 1300 m2
dle zaměření, pro vybudování účelové příjezdové komunikace ke kalové čerpací
stanici ČS3,
spoluvlastníci: Lenka Kosiecová, Tomáš Kosiec, oba bytem: Na Pěšině 160/6a,
Havířov – Dolní Datyně,
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 300,- Kč/m2
_________________________________________________________________________________
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836/14RM/2011 - 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 a)
kterým byl pro účely stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
schválen výkup části pozemku parc. č. 923, k.ú. Bludovice,
o výměře cca 9 m2, dle zaměření dokončené stavby
prodávající:
spoluvlastníci Dagmar Sláčalová, Moravská 405/12 , Havířov-Šumbark
Pavla Kasprzyková, Luční 324/2, Havířov-Bludovice
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. 923, k.ú. Bludovice, o výměře cca 9 m2,
dle geometrického zaměření, před vydáním stavebního povolení,
prodávající:
spoluvlastníci Dagmar Sláčalová, Moravská 405/12 , Havířov - Šumbark
Pavla Kasprzyková, Luční 324/2, Havířov - Bludovice
za kupní cenu dohodou 300,- Kč/m2
_________________________________________________________________________________
837/14RM/2011 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku za účelem užívání vyhrazeného
parkovacího místa pro vozidlo Taxi____________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr prodloužení pronájmu parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice, o výměře 18 m2,
na místní komunikaci ul. Dlouhá třída,
za účelem užívání vyhrazeného parkovacího místa se šikmým stáním,
pro p. Tomčalu Evžena, jednatele za sdružení SOPTÍK, Havířov-Město,
Národní třída 668/34, IČ: 41064852,
za nájemné ve výši 20.000,-Kč/rok včetně DPH
_________________________________________________________________________________
838/14RM/2011 - Pronájem pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2194/18, o výměře 875 m2,
k.ú. Prostřední Suchá,
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panu Bohuslavu Tyčovi, bytem Klidná 21, Havířov-Město,
za účelem zahrady, ke dni 30.6. 2011
2. pronájem pozemku parc.č. 2194/18, o výměře 875 m2, k.ú. Prostřední Suchá,
manželům Jiřímu a Věře Kocurovým, bytem Vnitřní 748, Orlová,
za účelem zahrady za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.7. 2011
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 3.225,- Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2011
_________________________________________________________________________________
839/14RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice o výměře 946 m2
společnosti RQL s.r.o. se sídlem Havířov-Šumbark, U Jelena 7/109, IČ: 25860020
za účelem rozšíření prostranství u objektu v jejich vlastnictví s možností umístění
oplocení od komunikace U Křížů na dobu 10 let a za podmínek:
- výpůjčitel bude povinen minimálně 2x ročně kosit pozemek
- na stavbu oplocení bude vydán souhlas s umístěním oplocení, jako stavby
dočasné na dobu trvání výpůjčky
- oplocení bude vybudováno na náklady výpůjčitele bez nároku na vyrovnání
po ukončení výpůjčky
- stavba oplocení bude po uplynutí sjednané doby odstraněna na náklady výpůjčitele
- výpůjčitel nesmí umístit na tomto pozemku žádnou stavbu bez souhlasu půjčitele
- v případě porušení některé z podmínek bude výpůjčka ukončena v jednoměsíční
výpovědní lhůtě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011
_________________________________________________________________________________
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840/14RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Suchá“_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“
zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníka veřejných částí kanalizačních přípojek, umístěných na pozemcích,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby:
1. v k.ú. Dolní Suchá, na parc č. 2566/15, ostatní komunikace, (ul. Na kopci)
povinní podíloví spoluvlastníci:
- Pilníková Miroslava, Prachatická 233/3, Havířov – Dolní Suchá
- manž.Schnürch Edvard, Schnürchová Helena, Pod mýtem 2193//50, Šternberk
- Kunčický Pavel, Jarošova 750/4c, Havířov – Šumbark
- Pěčka Radim, Nad Tratí 246/40, Havířov – Dolní Suchá
- Paličková Ilona, Wolkerova 1092, Unhošť
- Przeczek Jan, V Kolonii 399, Václavovice
- Przeczková Emilie, Na Kopci 279/13, Havířov – Dolní Suchá
- Kožušník Josef, Osvoboditelů 1240/4, Havířov – Město
- Waloszek Radek, Na Kopci 274/15, Havířov – Dolní Suchá
- Tkáč Jaroslav, Nádražní 2684/62, Ostarava- Moravská Ostrava
- Kyzlinková Nataša, Orlovská 322/10, Havířov – Dolní Suchá
- Skulina Ivan, Kapitána Jasioka 733/44, Havířov – Prostřední Suchá
- Skulina Josef, Masarykova třída 1012, Orlová, Lutyně,
- Juřica Michal, Nad Tratí 258/33, Havířov – Dolní Suchá
- Rojík Jiří, Na Kopci 1354/17a), Havířov – Dolní Suchá
- Rojík Miroslav, Na Kopci 1354/17a), Havířov – Dolní Suchá
- Fukala Luděk, Školní 865, Orlová - Lutyně
- Stachová Zdeňka, Bezručova 6, Bohumín-Záblatí
- Zawadzká Martina, Sýkorova 612/4, Havířov – Šumbark
- manž. Valek Josef, 17. Listopadu1254/8, Havířov - Podlesí
Valková Eliška, Orlovská321/12, Havířov – Dolní Suchá
- manž. Bolek Karel, Orlovská 290/5, Havířov – Dolní Suchá
BolkováMarie, Prostřední Bludovice 603, Horní Bludovice
- Stará Marie, Na Kopci 280/11, Havířov – Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice, dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 67
2. v k.ú. Dolní Suchá, na parc. č. 2558/1,
povinný: Pavel Staroň, Na Kopci 272/10, Havířov-Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
3. v k.ú. Dolní Suchá, na parc. č. 1615/2,
povinný: Gertruda Chodová, Lazecká 122/24, Havířov-Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
4. v k.ú. Dolní Suchá, na parc. č. 2325, parc. č. 2327,
povinní podíloví spoluvlastníci
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- Zachwiejová Kristina, Koperníkova 1581/3, Český Těšín
- Wolná Jana, Konzumní 454/19, Havířov-Šumbark
- Kowal Anna, Arctowskiego 7, Sosnowiec, Polsko
- Zender Bronislaw, Kolorova 6/24c, Tarnowskie Góry, Polsko
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice, dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 140
5. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2121,
povinní: podíloví spoluvlastníci Ludmila Sedlaříková, Jitka Šranková,
obě bytem: Lazecká 157/11, Havířov – Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 52
6. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2100,
povinní: manž. Burkot Jiří, Burkotová Jitka, Lazecká 158/9,
Havířov-Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
7. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2223/2, parc. č. 2226
povinní podíloví spoluvlastníci Ivana Kovacsová, Jiří Kudrna,
oba bytem: Gustava Klimenta 704/4, Havířov - Město
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů na LV 170
8. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2079,
povinný: Jaromíra Hrbáčková, Chatařská 166/2,Havířov- Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
9. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2018, parc. č. 2022
povinný: RNDr. Jana Wilczková, Husova 286, Třinec
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
10. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. parc. č. 2038, parc. č. 2037
povinní podíloví spoluvlastníci: Anna Cyžová, Boční 1437/1, Havířov-Podlesí
Danuta Kondziaová, Wrubla 37/5, Siemianovice, Polsko
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů na LV 340
11. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2273,
povinný: Radomír Janda, Chatařská1424/4, Horní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
12. v k.ú. Dolní Suchá parc. č. 2116,
povinní podíloví spoluvlastníci: Zlatuše Bradová, Školní 864, Orlová-Lutyně,
Ludmila Sedlaříková, Lazecká 157/11, Havířov-Dolní Suchá,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů na LV 1773
13. v k.ú. Šumbark, parc. č. 2193,
povinní: manž. Ing. Pavel Belko, Lenka Belková, Jarošova 862/11,
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Havířov-Šumbark
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
14. v k.ú. Šumbark, parc. č. 2163,
povinní: manž. Jan Kutlák, Na Nábřeží 654/79, Havířov-Město,
Anna Kutláková, Na Michalůvce 1283/6, Havířov-Prostřední Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
15. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2313, v k.ú. Šumbark parc. č. 2306
povinní: manž. Tadeáš Kocur, Emília Kocurová, Podlesní 130/24,
Havířov-Šumbark
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
16. v k.ú. Šumbark, parc. č. 2299,
povinní: manž. Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, Výletní 129/4,
Havířov-Šumbark
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
17. v k.ú. Šumbark, parc. č. 2223, parc. č. 2221,
povinný: Jan Adámek, Výletní128/8, Havířov-Šumbark
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
18. v k.ú. Šumbark, parc. č. 2228, parc. č. 2227,
povinní podíloví spoluvlastníci: Zdenka Pachlová, Štěpán Potyš, Jiřina
Potyšová, Jana Schreiberová, všichni bytem: Výletní 123/16, Havířov-Šumbark
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
dle spoluvlastnických podílů na LV 668
19. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1885,
povinná: Marie Gvozďová, Mládežnická 1562/7, Havířov-Podlesí
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
20. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1675, parc. č. 1676,
povinní: manž. Oldřich Durčák, Ludmila Durčáková, Na Fojtství 1445/2,
Havířov-Město
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
21. v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1665
povinní: manž. Milan Muroň, Irena Muroňová, U Školy 128/14,
Havířov-Dolní Suchá
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks šachtice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv, nebo dodatků k již uzavřeným smlouvám o budoucím věcném
břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
_________________________________________________________________________________
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841/14RM/2011 - Smlouva o výpůjčce pozemků pro účely stavby: „ Rekonstrukce sil. III/4744
Havířov – U Šimaly“________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov- U Šimaly“
1. výpůjčku části pozemku v majetku města v k.ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 2758/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. cca 40 m2,
vypůjčitel- investor stavby: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23
Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711
2. ukončení smlouvy č. 148/OSM/09, ze dne 13. 3. 2009, o výpůjčce pozemků
k.ú. Prostřední Suchá, a uzavření nové smlouvy ke stávajícím nemovitostem,
s prodlouženou platností smlouvy do 31. 12. 2015, pro účely podání žádosti
o prodloužení územního řízení stavby
„Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov- U Šimaly“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nové smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2011
_________________________________________________________________________________
842/14RM/2011 - Výpůjčka ploch města pro koordinovanou výzdobu graffiti________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku ploch města – odhlučňovací zdi kolem sportovního parku na 2. etapě
Havířov-Šumbark na pozemcích parc.č. 2105/287, 1888/4, 2105/1, k.ú. Šumbark
samostatných zídek na pozemcích parc.č. 2105/200 a 2105/232, k.ú. Šumbark
pro koordinovanou výzdobu graffiti
panu Bc. Nikolu Vavrousovi, bytem Těšínská 32, Havířov-Bludovice,
na dobu určitou, tj. od 1.6.2011 do 1.6.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce staveb
Z: vedoucí OSM
T: 15.6.2011
_________________________________________________________________________________
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843/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1122, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1122,
k.ú. Šumbark, za účelem uložení plynovodu v rámci stavby:
„ REKO MS KA Havířov, Školní“
za jednorázovou úhradu při výměře 97 m2 ve výši 12.125,- Kč + DPH,
tj. 12.125,- Kč + 2.425,- Kč = 14.550,-Kč celkem,
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem: Plynární 420/3, Ostrava-Moravská Ostrava,
PSČ 702 72, IČ : 277 68 961,
zast. RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ : 272 95 567
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: 30.9.2011
_________________________________________________________________________________
844/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1714/1, 1714/6, 1714/7, 1714/57,
2197, k.ú. Prostřední Suchá__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1714/1,
1714/6, 1714/7, 1714/57, 2197, k.ú. Prostřední Suchá,
za účelem uložení kanalizační splaškové přípojky, elektropřípojky a vybudování
vjezdu k víceúčelové stavbě č.p. 1140 na pozemku parc.č. 2073/14,
k.ú. Prostřední Suchá, za jednorázovou úhradu:
kanalizační splašková přípojka, při výměře 79 m2 ve výši 9.875,- Kč + DPH,
tj. 9.875,- Kč + 1.975,- Kč = 11.850 ,-Kč,
elektropřípojka, při výměře 178 m2 ve výši 22.250,- Kč + DPH, tj. 22.250,- Kč
+ 4.450,- Kč = 26.700 ,-Kč,
vybudování vjezdu, při výměře 91 m2 ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč
+ 1.000,- Kč = 6.000 ,-Kč , tj. 44.550,- Kč celkem
ve prospěch VOLVO Truck Czech s.r.o., se sídlem: Říčany u Prahy, Čestlice,
Obchodní 109, PSČ 251 01, IČ : 610 55 239
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: 30.9.2011
_________________________________________________________________________________
845/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1823/16, 1880/1, 1930, 1965,
k.ú. Bludovice_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1823/16,
1880/1, 1930, 1965, k.ú.Bludovice
za účelem uložení vodovodního řadu v rámci stavby :
„Havířov – Bludovice, ul. Javorová – rekonstrukce vodovodního řadu“
za jednorázovou úhradu při výměře 456 m2, ve výši 5.000-Kč + DPH,
tj. 5000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem,
ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
se sídlem: Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ : 451 93 665.
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: 30.9.2011
_________________________________________________________________________________
846/14RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro stavbu: „Havířov – rekonstrukce kabelů VN,
NN – IV. etapa, část A“_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Havířov-město
za účelem uložení zemního kabelového vedení VN a NN v rámci stavby : „
Havířov – rekonstrukce kabelů VN, NN – IV. etapa, část A “,
za jednorázovou úhradu při výměře 886,64 m2 , ve výši 110.830,- Kč + DPH,
tj. 110.830 ,- Kč + 22.166,- Kč = 132.996,- Kč celkem
dle GP č. 1736 - 122/2010 - A, parc.č. 1957, 1964/1, 1970/1, 1974, 1977, 1990,
1991, 1996/1, 2003/1, 2020/1, 2020/7, 2020/8, 2020/9, 2020/10, 2020/11,
2020/12, 2021, 5046
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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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: 30.9.2011
_________________________________________________________________________________
847/14RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov – Šumbark______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 43,14 m2 a podíl
na společných prostorách o výměře 36,46 m2 v 1. poschodí objektu zdravotního
střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov – Šumbark,
p. Romaně Schimmerlové, bytem Orlí 2, Havířov – Šumbark,
k provozování masáží, kosmetiky, pedikúry a nehtové modeláže
_________________________________________________________________________________
848/14RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 8 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Lašská 1, Havířov – Město,
p. Jiřímu Buršovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7,52 m2 v suterénu obytného
domu na ul. P. Bezruče 11, Havířov – Podlesí,
p. Petru Nedělovi, jako sklad pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,82 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Akátová 3, Havířov – Šumbark,
p. Václavu Kučerovi, jako sklad pro vlastní potřebu
4. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6 m2 v suterénu obytného domu
ul. Nákupní 12, Havířov – Šumbark,
p. Monice Pozsgaiové, jako sklad pro vlastní potřebu
5. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v přízemí obytného
domu ul. M. Pujmanové 14, Havířov-Šumbark,
p. Radomíru Hrbáčovi, jako sklad pro vlastní potřebu
_________________________________________________________________________________
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849/14RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 32,07 m2 v suterénu obytného
domu na ul. A. S. Puškina 1, Havířov – Město,
nájemci p. Romanu Hemalovi, IČ: 42083508, dohodou k 30. 6. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 32,07 m2 v suterénu obytného domu na ul.
A. S. Puškina 1, Havířov – Město,
p. Davidu Hemalovi, IČ: 76097161, jako sklad krmiv, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2011
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 24,50 m2 v suterénu obytného domu
na ul. K. V. Raise 8, Havířov – Město,
p. Marianu Wawraczovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
_________________________________________________________________________________
850/14RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice__________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře 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,
nájemci p. Martinu Brdovi, IČ: 75410087, dohodou k 30. 6. 2011
pronájem nebytových prostor – kanceláře 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. Tomáši Nevrlkovi, IČ: 67309551, k provozování finančně-poradenských služeb
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. 7. 2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu a smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 31.7. 2011
_________________________________________________________________________________
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851/14RM/2011 - Nabídka přebytečného majetku příspěvkových organizací
Vyřazení neupotřebitelného majetku v pořizovací ceně nad 50 tis. Kč/ks____
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku:
evakuační zařízení ROLLGLISS, rok pořízení 1995,
inventární číslo: 607002260014, pořizovací cena: 58 974,- Kč,
ve správě organizačního odboru MMH
(sbor dobrovolných hasičů Havířov-Šumbark)
chladicí skříň, inventární číslo: 022/08, rok pořízení 1995,
pořizovací cena 70 760,- Kč,
ve správě organizace Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit bezúplatné převzetí přebytečného majetku od Městského kulturního
střediska Havířov, IČ: 00 31 79 85:
105 ks židlí, které budou využity v nově vzniklém Centru volnočasových aktivit,
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, které je jedním ze zařízení, přímo řízených
odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova
neschválit bezúplatné převzetí přebytečného majetku od příspěvkových
organizací :
Městská knihovna Havířov – 213 svazků knih
v celkové pořizovací ceně 9 759,80 Kč.
Sociální služby města Havířova - věci v celkové pořizovací ceně 49 058,92 Kč,
viz příloha č. 1
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/362
- věci v celkové pořizovací ceně 99 174,- Kč, viz příloha č. 2
Městské kulturní středisko Havířov
- majetek v celkové pořizovací ceně 199 417,- Kč, viz důvodová zpráva
_________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

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

II.část
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SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 14. schůzi Rady města Havířova, konané dne 1.6.2011
II.část
852/14RM/2011 - Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov
853/14RM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
854/14RM/2011 - Uzavření Dohody o ukončení platnosti smluv - provozování kanalizace
ve vlastnictví statutárního města – SmVaK, a.s.
855/14RM/2011 - Projekt „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“
– Etický kodex zaměstnanců Magistrátu města Havířova
856/14RM/2011 - Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města
Havířova“ – Statut Řídící skupiny Strategie udržitelného rozvoje města
Havířova
857/14RM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
858/14RM/2011 - „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů elektroinstalace, včetně
osvětlení“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
859/14RM/2011 - VZ/11/OIV/11 „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ – vyhlášení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
860/14RM/2011 - VZ/10/OIV/11 „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ – vyhlášení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
861/14RM/2011 - Stavba č. 7110 „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10
862/14RM/2011 - Stavba č. 9034 „ Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1233/OIV/10
863/14RM/2011 - Stavba č. 7109 „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1273/OIV/10
864/14RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.VI
865/14RM/2011 - Žádost o podporu projektu LINGUISTIC – Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, v.o.s.
866/14RM/2011 - Žádost o podporu projektů Střední školy technických oborů,
Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
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867/14RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
868/14RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
869/14RM/2011 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011
870/14RM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace mateřské škole
871/14RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT a Moravskoslezským krajem
872/14RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu
odboru školství a kultury
873/14RM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Balzacova
874/14RM/2011 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2011/2012
875/14RM/2011 - Revizní komise havířovského hokeje – zrušení usnesení
876/14RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2011
877/14RM/2011 - 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
878/14RM/2011 - Nabídka společnosti Viking agency s.r.o. pro akci Havířovské slavnosti
879/14RM/2011 - Asociace Falun Gong ČR – petiční akce
880/14RM/2011 - Informace o prázdninovém provozu školních hřišť
881/14RM/2011 - Evropský týden mobility 2011 v Havířově
882/14RM/2011 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2010-2011
883/14RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
884/14RM/2011 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení fin. prostředků pro úhradu
prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
v r. 2011
885/14RM/2011 - NAŘÍZENÍ č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu
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886/14RM/2011 - Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích
887/14RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – doplnění materiálů k valné hromadě
888/14RM/2011 - Topolánek s.r.o. – nabídka k odkoupení pohledávky za společností
TEVOS, s.r.o.
889/14RM/2011 - Mgr. Danuše Korczyńská - soudní smír o náhradě škody
890/14RM/2011 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
891/14RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. - informace o rozšíření programu řádné valné
hromady
892/14RM/2011 - OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice a Dolní
Datyně“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
893/14RM/2011 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010
a přistoupení obce Těrlicko
894/14RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje Městským kulturním
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního města Havířova
895/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.54 o vel. 1+3
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
896/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.12 o vel. 1+2
na ulici Fibichova 228/23 v Havířově – Město
897/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.11 o vel. 1+2
na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark
898/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.18 o vel. 1+2
na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark
899/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 422/8 v Havířově – Šumbark
900/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 26 o vel. 1+4
na ulici Akátová 459/3 v Havířově – Šumbark
901/14RM/2011 - Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným
902/14RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu bytů
903/14RM/2011 - Doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2011
– bezbariérové byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova,
bez výběru lokality
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904/14RM/2011 - Doplnění pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou
službou v majetku statutárního města Havířova od 1.5.2011 do 31.10.2011
905/14RM/2011 - Žádost o povolení přihlášení Ilčíkové Daniely k úhradám měsíčních
záloh za služby spojené s bydlením v bytě č. 118 v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Karvinská 1512/3 v Havířově-Městě
906/14RM/2011 - Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Domov seniorů
Havířov, p.o. - doplnění usnesení č.j. 5572/83/10
907/14RM/2011 - Udělení souhlasu k výjezdu služebního automobilu JSDH Havířov
na mezinárodní výstavu hasičské a záchranářské techniky „EDURA“ v Polsku
908/14RM/2011 - Poskytnutí finančních a věcných darů-soutěž 17. Mistrovství Evropy
ve floristice EUROPA CUP 2011 v Havířově
909/14RM/2011 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH v r. 2011
910/14RM/2011 - Zahraniční služební cesta do partnerského města Jastrzębie – Zdrój v Polsku
911/14RM/2011 - Zpráva ze služební cesty do Francie konané ve dnech 9. – 11. května 2011
912/14RM/2011 - Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova
913/14RM/2011 - OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka
v Havířově“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
914/14RM/2011 - UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – rozhodnutí o námitkách
915/14RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.6.2011
II.část
852/14RM/2011 - Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Obecně závaznou vyhlášku o Městské policii Havířov dle Přílohy č. 1
_________________________________________________________________________________
853/14RM/2011 - 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:
1. ve výši 8 288,- Kč na zakoupení 2 ks Informační stojanové tabule A2
a 2 ks plexi kapes na letáky pro Městskou policii Havířov
2. ve výši 10 406,60,- Kč včetně DPH a 1,5 % míry inflace k uhrazení nájmu
za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému na střeše domu
č.p. 19/226 ul. Fibichova v Havířově-Městě v majetku SBD Havířov.
3. Městské policii Havířov ve výši 1 140,- Kč na zajištění přednášky o bezpečnosti
v silničním provozu pro studenty střední školy - Vzdělávací akademie Havířov,
Tajovského 2, Havířov-Podlesí
4. zvýšení příspěvku na provoz odboru sociálních věcí ve výši 62 000,- Kč + DPH
na nákup a montáž kamerového systému pro Centrum volnočasových aktivit
na ul. Horymírova.
5. v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz :
a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)
o částku 5 000,- Kč na opravu zařízení, které je součástí dopravního hřiště
b) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
o částku 40 000,- Kč na nákup venkovních tabulí pro výuku, režijního
materiálu, koloběžek, trojkolek, odrážedel a na výrobu polic na přilby
c) Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 20 000,- Kč
na nákup dětských silničních kol s příslušenstvím, dětských ochranných
přileb a rozlišovacích vest
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d) Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13)
o částku 5 000,- Kč na nákup startovních čísel pro účastníky dopravní soutěže.
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku
na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám a Odboru sociálních
věcí z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011
dle bodu a), b), c), d) a e)
_________________________________________________________________________________
854/14RM/2011 - Uzavření Dohody o ukončení platnosti smluv - provozování kanalizace
ve vlastnictví statutárního města – SmVaK, a.s._________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení platnosti smluv č. 1280/OSM/09, 576/MJP/04,
1543/MJP/02, 577/MPJ/04, 895/MJP/04
mezi vlastníky dvou provozně propojených kanalizací, statutárním městem
Havířovem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
IČ: 45193665, dle předloženého návrhu
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Dohody o ukončení platnosti smluv
Z: vedoucí OSM
T: 31.8. 2011
_________________________________________________________________________________
855/14RM/2011 - Projekt „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města
Havířova“ – Etický kodex zaměstnanců Magistrátu města Havířova________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Etický kodex zaměstnanců Magistrátu města Havířova dle Přílohy,
který byl zpracován v rámci projektu
„Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“
_________________________________________________________________________________
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856/14RM/2011 - Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města
Havířova“ – Statut Řídící skupiny Strategie udržitelného rozvoje města
Havířova__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Statut Řídící skupiny Strategie udržitelného rozvoje města Havířova
ve znění dle přílohy
_________________________________________________________________________________
857/14RM/2011 - 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 informaci o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů, dle přílohy
_________________________________________________________________________________
858/14RM/2011 - „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů elektroinstalace, včetně
osvětlení“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „ZŠ Na Nábřeží, Havířov - Výměna rozvodů elektroinstalace,
včetně osvětlení“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce)
ne
2. platební podmínky
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
a) i-center s.r.o. (pobočka Ostrava)
IČ : 49712 811
b) Elektromont-Hulín, s.r.o.
IČ : 469 04 786
c) VW WACHAL a.s.
IČ : 255 67 225
d) ELSPET s.r.o.
IČ : 634 89 996
e) PROOF 99 s.r.o.
IČ : 258 33 081
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5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 07/2011
ukončení: nejpozději do 31.8.2011

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona
č. 137/2006 Sb. - čestným prohlášením

9. profesní kvalifikační předpoklady:

- výpis z OR
- doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky

10. ekon. a fin.kvalifikační předpoklady: - údaj o obratu, jejichž předmětem bylo
provedení elektroinstalace, v min. výši
10 mil. Kč bez DPH ročně za poslední
3 účetní období
11. technické kvalifikační předpoklady: - seznam stavebních prací, včetně
3 osvědčení na provedení
elektroinstalace v hodnotě
plnění min.3,5 mil Kč bez DPH
/1 stavební práce,
v posledních 5-ti letech
- certifikát ISO 9001
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Jiří Martinek
2. Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
Jaromír Werner
3. Ing. Petr Boháček
4. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
5. PaedDr. Svatopluk Novák
Mgr. Robert Kroček
6. Gabriela Jandová
Andrea Miavcová
13. lhůtu a místo pro podání nabídek:

10.6. 2011 do 12:00 hodin
na podatelnu MMH

14. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma
15. délka záruční doby v měsících

stavba - min. 60
svítidla - min. 24

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Ing. Petra Smrčka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
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ukládá
odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace a zveřejnit výzvu na www stránkách města v sekci Veřejné zakázky
Z: vedoucí OIV
T: 2.6.2011
_________________________________________________________________________________
859/14RM/2011 - VZ/11/OIV/11 „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ – vyhlášení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

poptávkové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace tomuto zájemci:
Městská realitní agentura, s.r.o., 736 01 Havířov-Město, U Lesa 865/3a,
IČ: 640 84 744
5. podmínky realizace veřejné zakázky:

- zahájení: 07/2011
- ukončení: 08/2011
- lhůta výstavby v kal. dnech max. 55
- délka záruční doby v měsících min. 60

6. základní kvalifikační předpoklady:

- v rozsahu dle § 53 odst. 1 pís. d),
e) a j) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (čestným
prohlášením)

7. profesní kvalifikační předpoklady:

- živnostenské oprávnění
dle předmětu veřejné zakázky
(kopie)
- výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm uchazeč zapsán
(kopie)
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8. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady: - pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě v min.
výši 3 mil. Kč (kopie příslušného dokladu)
9. technické kvalifikační předpoklady: - seznam provedených stavebních prací
za poslední 3 roky obdobného charakteru
jako předmět veřejné zakázky
(čestným prohlášením)
10. lhůtu a místo pro podání nabídky:

pátek 17.6.2011 do 10:00 hodin
v podatelně MMH

11. jmenování členů Hodnotící komise
Za zadavatele:
Za RK:
Administrátor VZ:

1. Ing. Petr Smrček
2. Mgr. Blanka Gelnarová
3. p. Leoš Lukaštík
4. Ing. Emil Macura
5. Bc. Miloš Klimeš

Náhradníci:
1. Bc. Daniel Pawlas
2. p. Gabriela Jandová
3. p. Miroslav Kronenberg
4. Ing. et Ing. Petr Boháček
5. Ing. Lenka Krejčová

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/11/OIV/11 Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
vyhotovit a odeslat Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle tohoto usnesení
Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
860/14RM/2011 - VZ/10/OIV/11 „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ – vyhlášení
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne
ne
ne
ne
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3. druh zadávacího řízení:

poptávkové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace tomuto zájemci:
Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
IČ 253 75 601
5. podmínky realizace veřejné zakázky:

- zahájení: 07/2011
- ukončení: 08/2011
- lhůta výstavby v kal. dnech max. 55
- délka záruční doby v měsících min. 60

6. základní kvalifikační předpoklady:

- v rozsahu dle § 53 odst. 1 pís. d), e) a j)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(čestným prohlášením)

7. profesní kvalifikační předpoklady:

- živnostenské oprávnění dle předmětu
veřejné zakázky (kopie)
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm uchazeč zapsán (kopie)

8. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady: - pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě v min.
výši 3 mil. Kč (kopie příslušného dokladu)
9. technické kvalifikační předpoklady: - seznam provedených stavebních prací
za poslední 3 roky obdobného charakteru
jako předmět veřejné zakázky
(čestným prohlášením)
10. lhůtu a místo pro podání nabídky:

pátek 17.6.2011 do 10:00 hodin
v podatelně MMH

11. jmenování členů Hodnotící komise
Za zadavatele:
Za RK:
Administrátor VZ:

1. Ing. Petr Smrček
2. Mgr. Blanka Gelnarová
3. Mgr. Rudolf Šimek
4. p. Martin Dobeš
5. Bc. Miloš Klimeš

Náhradníci:
1. Bc. Daniel Pawlas
2. p. Gabriela Jandová
3. Mgr. Jiří Jekl
4. p. Jaromír Werner
5. Ing. Lenka Krejčová

pověřuje
podpisem Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/10/OIV/11 Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
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ukládá
vyhotovit a odeslat Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle tohoto usnesení
Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
861/14RM/2011 - Stavba č. 7110 „Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1234/OIV/10 na provedení stavby
„Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická“
v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1234 /OIV/10 ze dne 30.11.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1234 /OIV/10
ze dne 30.11.2010
Z: vedoucí OIV
T: 10. 6. 2011
_________________________________________________________________________________
862/14RM/2011 - Stavba č. 9034 „ Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1233/OIV/10_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1233/OIV/10 na provedení stavby
„Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové“
v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1233 /OIV/10 ze dne 30.11.2010
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1233 /OIV/10
ze dne 30.11.2010
Z: vedoucí OIV
T: 10. 6. 2011
_________________________________________________________________________________
863/14RM/2011 - Stavba č. 7109 „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1273/OIV/10_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1273/OIV/10 na provedení stavby
„Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1273 /OIV/10 ze dne 13.12.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1273 /OIV/10
ze dne 13.12.2010
Z: vedoucí OIV
T: 10. 6. 2011
_________________________________________________________________________________
864/14RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.VI______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.VI dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.VI dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
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865/14RM/2011 - Žádost o podporu projektu LINGUISTIC – Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, v.o.s._____________________________________________
Rada města Havířova
podporuje
projekt Linguistic – Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v.o.s.
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem:
Evropské jazykové portfolio pro učitele
ukládá
oznámit stanovisko Rady města Havířova výše uvedené jazykové škole
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
866/14RM/2011 - Žádost o podporu projektů Střední školy technických oborů,
Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace_______________
Rada města Havířova
podporuje
projekty Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, s názvy:
1. Zvyšování kvality výuky na středních školách v oboru Autotronik a Silniční
doprava v Moravskoslezském kraji,
2. Zvyšování kvality výuky na středních školách v oboru Mechanik elektro
instalatérských zařízení budov, technických zařízení budov a dalších stavebních
oborů.
ukládá
oznámit stanovisko Rady města Havířova výše uvedené střední škole
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
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867/14RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČ 70 95 81 31) v pořizovací ceně 59.850,- Kč včetně DPH:
kráječ knedlíků a chleba
ukládá
odeslat rozhodnutí RMH ředitelce příspěvkové organizace
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
868/14RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011 odboru
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
869/14RM/2011 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit rozdělení výtěžku tomboly ve výši 25.660,- Kč
a zisku ve výši 36.562,- Kč z Reprezentačního plesu města Havířova 2011 takto:
1. Nadaci rozvoje občanské společnosti, se sídlem Praha 1, Jelení 15/196
(IČ 49 27 94 16)
na sbírkové konto Pomozte dětem ve výši 36.562,- Kč
2. nezletilému Tomáši Charvátovi, bytem Havířov-Šumbark, Učňovská 2
na zakoupení notebooku ve výši 12.830,- Kč
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3. nezletilému Milanu Vítek Kulikowskému, bytem Havířov-Podlesí,
Dlouhá třída 36
na zakoupení notebooku ve výši 12.830,- Kč
pověřit podpisem darovací smlouvy primátora statutárního města Havířov
_________________________________________________________________________________
870/14RM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace mateřské škole___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit snížení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Šumbark
Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
o částku 20.000,- Kč a poskytnout investiční dotaci ve výši 20.000,- Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz
o 20.000,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 20.000,- Kč
do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011
_________________________________________________________________________________
871/14RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých
MŠMT a Moravskoslezským krajem___________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých MŠMT
v celkové výši 2.050.100,- Kč a Moravskoslezským krajem
v celkové výši 1.200.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
na projekt:
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Petřvaldská
…..……………… 1.200.000,- Kč
2. Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ 62 33 12 30) na projekt:
EU peníze školám
.......….………….. 2.050.100,- Kč
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
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872/14RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku
na provoz základním školám a středisku volného času v celkové výši 742.220,- Kč
dle přílohy č. 1
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním
školám a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011
o uvedené částky dle přílohy č. 1
_________________________________________________________________________________
873/14RM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Balzacova____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Podlesí
Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
o částku 21.000,- Kč na dofinancování mzdových prostředků včetně odvodů
hlavní kuchařky zabezpečující přípravu bezlepkové diety
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřské
škole o 21.000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011
_________________________________________________________________________________
874/14RM/2011 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2011/2012_______________________________________
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 2011/2012
ukládá
náměstkovi primátora pro sociální rozvoj svolat jednání s ředitelem Základní
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školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská, příspěvková organizace o perspektivách školy
Z: vedoucí OŠK
T: 9/2011

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 2011/2012 udělené Radou města Havířova
dne 1.6.2011
schválit případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro
školní rok 2011/2012
uložit odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků výše jmenované škole
_________________________________________________________________________________
875/14RM/2011 - Revizní komise havířovského hokeje – zrušení usnesení___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení ZMH čís. 1251/24/ZM/10 ze dne 20.9. 2010, kterým bylo
schváleno 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
uložit odboru školství a kultury informovat statutární zástupce výše uvedených
hokejových klubů o zrušení revizní komise
_________________________________________________________________________________
876/14RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2011__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zvýšení poskytnutých dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům
uvedeným v příloze č.1
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2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům uvedeným
v příloze č.2
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 350 000,- Kč pro potřeby Nemocnice
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24,
Havířov-Město, IČ 00 84 48 96, na zakoupení shaveru s příslušenstvím pro
ortopedické operace
4. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení
v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace
a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření
za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu,
k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace
uložit vyzvat příjemce schválených dotací ke konkrétnímu určení použití
přidělené dotace dle položkového rozpočtu projektu
Z: vedoucí OŠK a OSV
T: červenec 2011
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí
dotace, a to v případě poskytnutí dotace vyšší než 400 000,- Kč.
Z: vedoucí OŠK a OSV
T: srpen 2011
neschválit zvýšení nebo poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním
subjektům uvedeným v příloze č.4
_________________________________________________________________________________
877/14RM/2011 - 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
1.
rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské
oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2011 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 2011, a to takto:
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7 120,-Kč

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

33 360,- Kč

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ 13 64 42 89
z toho: 25 360,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
8 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

12 440,- Kč

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.,
IČ 25 37 80 66, na sport. a mimosport. kroužky

11 520,- Kč

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
z toho: 3 520,- Kč ………… sportovní kroužky
8 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

9 880,-Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 74
z toho: 6 880,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
3 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

21 640,- Kč

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 66
z toho: 12 640,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
9 000,- Kč …………. na pořádání Havířovské ligy

17 600,- Kč

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 58
z toho: 7 600,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
10 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

19 040,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 82, na sportovní kroužky

3 000,- Kč
17 000,- Kč

Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov,
IČ 44 93 84 03, na pořádání Havířovské ligy
BK Havířov o.s., IČ 22 89 84 50, na pořádání Havířovské ligy

2.
uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení
v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a
jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření
za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu,
k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace
T: červenec 2011
Z: vedoucí OŠK
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1.
rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky
a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2011
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 2011, a to takto:
55 520,-Kč

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČ 13 64 42 71
z toho: 49 520,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky
6 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

26 720,- Kč

Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601,
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 10 720,- Kč ………… sport. a mimosportovní kroužky
16 000,- Kč ………… na pořádání Havířovské ligy

16 000,- 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

2.
uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení
v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace
a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření
za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu,
k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace
_________________________________________________________________________________
878/14RM/2011 - Nabídka společnosti Viking agency s.r.o. pro akci Havířovské slavnosti______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. nabídku společnosti Viking agency s.r.o. na spolupráci při pořádání
Havířovských slavností v roce 2011 dle přílohy č. 1
2. odpověď společnosti Viking agency s.r.o. zaslanou primátorem města,
ve znění dle přílohy č.2
_________________________________________________________________________________
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879/14RM/2011 - Asociace Falun Gong ČR – petiční akce________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí dopis jednatelky Asociace Falun Gong ČR č.j. OŠK 42756/2011
ze dne 4.5. 2011 s žádostí o připojení zastupitelů města k petiční akci proti
pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně dle přílohy č. 1 a č. 2
uložit zaslání vyjádření zastupitelů města Asociaci Falun Gong ČR
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2011
_________________________________________________________________________________
880/14RM/2011 - 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
T: červen 2011
Z: vedoucí OŠK
_________________________________________________________________________________
881/14RM/2011 - Evropský týden mobility 2011 v Havířově______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční
ve dnech 16. září až 22. září 2011 a uspořádání Evropského dne bez aut
dne 16.9. 2011
ukládá
1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s.
poskytnutí bezplatné přepravy na den 16.9. 2011
T: červenec 2011
Z: vedoucí OKS
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2. 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 2011
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OKS
vedoucí OŽP
3. základním školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat v rámci
Evropského týdne mobility dle svých možností aktivity zaměřené na tuto
problematiku
T: září 2011
Z: ředitelé ZŠ

pověřuje

primátora statutárního města podpisem Charty 2011 pro Evropský týden mobility
ve znění dle přílohy č. l
T: červen 2011
Z: vedoucí OŠK
_________________________________________________________________________________
882/14RM/2011 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2010-2011______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období
od 1.11.2010 - 31.3.2011 dle příloh č. 1, 2 a 3
_________________________________________________________________________________
883/14RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok
2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle důvodové zprávy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle důvodové zprávy
Z: vedoucí EO
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
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884/14RM/2011 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení finančních prostředků pro
úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) v r. 2011___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci dopravce ČSAD Havířov a.s. o dopadech zvýšení cen pohonných hmot
(PHM) a snížení tržeb z přepravy na odhadovanou prokazatelnou ztrátu v systému
MHD Havířov v r. 2011
odkládá
rozhodnutí o žádosti dopravce ČSAD Havířov a.s. na zvýšení úhrady
prokazatelné ztráty v systému MHD v r. 2011 z důvodu zvýšení ceny pohonných
hmot s tím, že nové posouzení bude provedeno na základě aktualizovaných
výsledků hospodaření k 30.6.2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8, pol. 5193 (celkové výdaje na
dopravní územní obslužnost) o 1 416 000 Kč pro dokrytí ztráty v tržbách
z přepravy v systému MHD Havířov v r. 2011
ze stávajících 53 000 000 Kč na 54 416 000 Kč
_________________________________________________________________________________
885/14RM/2011 - NAŘÍZENÍ č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu____________________________________________
Rada města Havířova
vydává
NAŘÍZENÍ č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla
za sjednanou cenu s účinností od 1.7.2011, ve znění dle přílohy
_________________________________________________________________________________
886/14RM/2011 - Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích_________________________________________
Rada města Havířova
ruší
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích schválený
Radou města Havířova dne 26.11.2008 usnesením č. 2852/41/08 ke dni 30.6.2011
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schvaluje
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo
jejich určených úsecích s účinností od 1.7.2011 dle přílohy
pověřuje
vedoucího odboru komunálních služeb podpisem Ceníku za stání silničních
motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích
ukládá
zajistit úpravu Ceníku za stání motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích na parkovacích automatech.
Z: vedoucí OKS
T: od 1.7.2011
_________________________________________________________________________________
887/14RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – doplnění materiálů k valné hromadě_____________
Rada města Havířova
jako zakladatel a 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
odkládá
projednání materiálů předložených jednateli společnosti:
1. Organizační struktura společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. dle Přílohy č.1
2. Doplnění Podnikatelského záměru společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
na rok 2011 na základě návrhu dozorčí rady společnosti dle Přílohy č.2
3. Doplnění Investičního záměru společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. včetně
předpokládaných oprav a drobné údržby pro rok 2011-2012 dle Přílohy č. 3
_________________________________________________________________________________
888/14RM/2011 - Topolánek s.r.o. – nabídka k odkoupení pohledávky za společností
TEVOS, s.r.o.______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit odkoupení pohledávky 3 530 081,83 Kč za společností TEVOS,s.r.o.
od společnosti Topolánek s.r.o., IČ 26 88 17 81
_________________________________________________________________________________
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889/14RM/2011 - Mgr. Danuše Korczyńská - soudní smír o náhradě škody__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh Mgr. Danuše Korczyńské ze dne 23.5.2011 na smír ve věci náhrady škody
ve znění dle přílohy č. 2
neschvaluje
1. uzavření mimosoudního smíru statutárního města Havířova
s paní Mgr. Danuší Korczyńskou o úhradě škody na nemovitostech
v k.ú. Šumbark, parcela č. 1450 (zahrada, a rodinném domu č.p. 74
zaplacením 150.000,- Kč z rozpočtu města
2. uzavření soudního smíru statutárního města Havířova s žalobkyní
Mgr. Danuší Korczyńskou, na úhradu 50% požadované náhrady škody,
tj. na 100.000,- Kč
ukládá
pokračovat v soudním sporu č.j. 166 C 198/2009

Z: vedoucí OPS
T: 18.6.2011
_________________________________________________________________________________
890/14RM/2011 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti__
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.
dne 10.6.2011 v 10:15 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s.,
Skalní 1088, Hranice I-Město
2. program řádné valné hromady dle důvodové zprávy
ukládá
zástupcům města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2. Volba orgánů valné hromady – „pro schválení“ návrhu ve znění přílohy č.2
bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 – „pro schválení“ dle návrhu
představenstva
bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 – „pro schválení“
dle návrhu představenstva uvedeného v Příloze č. 3 doplněného
(upraveného) na základě protinávrhu statutárního města Havířova
o rozdělení části zisku za rok 2010 na dividendy ve výši 77,50 Kč
za jednu akcii
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bod 7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
– „pro schválení“ dle návrhu představenstva
bod 8. Odvolání a volba člena dozorčí rady – „pro schválení“ návrhu ve znění
přílohy č. 2
bod 9. Určení auditora (§ 17/1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech) – „pro schválení“
ve znění přílohy č. 2
_________________________________________________________________________________
891/14RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o rozšíření programu řádné valné
hromady_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh společnosti AWT Rekultivace a.s., IČ 47676175, na rozšíření programu
řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s dne 3.6.2011
o změnu stanov
ukládá
zástupcům města hlasovat proti rozšíření programu řádné valné hromady
Depos Horní Suchá, a.s dne 3.6.2011 o schválení změny stanov
_________________________________________________________________________________
892/14RM/2011 - OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice a Dolní
Datyně“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky_
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace
Bludovice a Dolní Datyně“
sdružení společností Dopravoprojekt Brno a.s.,
IČ: 46347488, a DOPRAVOPROJEKT, a.s., IČ: 31322000
– z důvodu nesplnění požadavků uvedených v zadávacích podmínkách
(blíže viz. příloha)
přiděluje
veřejnou zakázku OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace
Bludovice a Dolní Datyně“ sdružení společností MOTT MACDONALD Praha,
spol. s r.o., IČ: 48588733, a ČECH-ENGINEERING, a.s., IČ: 25394983, které
předložilo nejvhodnější nabídku s výší nabídkové ceny bez DPH 6.356.000,-Kč
(7.627.200,-Kč včetně DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s., IČ: 47116901
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pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Eurotender s.r.o.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 8.6.2011
_________________________________________________________________________________
893/14RM/2011 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010
a přistoupení obce Těrlicko___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2010,
který byl schválen na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná
dne 24.5.2011
projednat přistoupení obce Těrlicko do Svazku měst a obcí okresu Karviná
od 1.8.2011
uložit zástupci města Havířova na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu
Karviná hlasovat pro přistoupení obce Těrlicko od 1.8.2011 do Svazku měst
a obcí okresu Karviná
_________________________________________________________________________________
894/14RM/2011 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje Městským kulturním
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního města Havířova__
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu
„Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011“
Městským kulturním střediskem Havířov (IČ 31381390)
od Moravskoslezského kraje – Krajský úřad, se sídlem: 28. října 2771/117,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (IČ 70890692)
ve výši a na účel dle důvodové zprávy
Z: ředitelka MKS Havířov
T: červen 2011
_________________________________________________________________________________
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895/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.54 o vel. 1+3
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.54 o vel. 1+3
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: 6.6.2011
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
_________________________________________________________________________________
896/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.12 o vel. 1+2
na ulici Fibichova 228/23 v Havířově – Město___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.12 o vel. 1+2
na ulici Fibichova 228/23 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: 6.6.2011
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
_________________________________________________________________________________
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897/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.11 o vel. 1+2
na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.11 o vel. 1+2
na ulici H.Malířové 1154/6 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: 6.6.2011
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
_________________________________________________________________________________
898/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.18 o vel. 1+2
na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vypuštění ze schváleného programu 14. schůze Rady města Havířova bodu č. 102
– „Záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.18
o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark“
_________________________________________________________________________________
899/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 422/8 v Havířově – Šumbark__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 9 o vel. 1+3
na ulici Nákupní 422/8 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka
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podpisem tohoto záměru.

Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 6.6.2011

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
_________________________________________________________________________________
900/14RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 26 o vel. 1+4
na ulici Akátová 459/3 v Havířově – Šumbark___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 26 o vel. 1+4
na ulici Akátová 459/3 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: 6.6.2011
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
_________________________________________________________________________________
901/14RM/2011 - Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným_______
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným, kteří
neprovedli aktualizaci do 30.4.2011, dle přiloženého seznamu- příloha č.1
bere na vědomí
stav pořadníků na jednotlivé velikosti bytů po provedené aktualizaci
k datu 30.4.2011 dle přiloženého seznamu – příloha č.2
pověřuje
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MRA, s.r.o, zaslat žadatelům o byt, kteří neprovedli aktualizaci k 30.4. 2011,
rozhodnutí o vyřazení z pořadníku
_________________________________________________________________________________
902/14RM/2011 - 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 1.5.2011 do 1.6.2011 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 1.5.2011
do 1.6.2011 dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.5.2011
do 1.6.2011 dle přílohy č.4
3. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 24.5.2011
dle přílohy č.5 s přihlédnutím k aktualizaci žádostí
4. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.6
_________________________________________________________________________________
903/14RM/2011 - Doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2011
– bezbariérové byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova,
bez výběru lokality_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2011 dle platných
Kritérií přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů dle přílohy
_________________________________________________________________________________
904/14RM/2011 - Doplnění pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou
službou v majetku statutárního města Havířova od 1.5.2011 do 31.10.2011___
Rada města Havířova
schvaluje
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doplnění pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2011 do 31.10.2011 dle přílohy
_________________________________________________________________________________
905/14RM/2011 - Žádost o povolení přihlášení Ilčíkové Daniely k úhradám měsíčních
záloh za služby spojené s bydlením v bytě č. 118 v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Karvinská 1512/3 v Havířově-Městě_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
povolení přihlášení Ilčíkové Daniely k úhradám měsíčních záloh za služby
spojené s bydlením v bytě č. 118 v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Karvinská 1512/3 v Havířově-Městě,
jehož nájemkyní je paní Ella Tóthová
_________________________________________________________________________________
906/14RM/2011 - Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Domov seniorů
Havířov, p.o. - doplnění usnesení č.j. 5572/83/10_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění usnesení č.j. 5572/83/10 ze dne 29.9.2010 o tuto další část:
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši 32.487,00 Kč Domovu seniorů Havířov, příspěvková organizace,
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, IČ 75 13 92 43.
_________________________________________________________________________________
907/14RM/2011 - Udělení souhlasu k výjezdu služebního automobilu JSDH Havířov
na mezinárodní výstavu hasičské a záchranářské techniky
„EDURA“ v Polsku_________________________________________________
Rada města Havířova
vydává
souhlas k výjezdu služebního automobilu RENAULT MASTER, RZ 5T6 5885
na 8. ročník mezinárodní výstavy hasičské a záchranářské techniky „EDURA“,
konané v Polsku ve městě Kielce v termínu od 9.6. – 11.6.2011.
pověřuje
Ing. Milana Menšíka, tajemníka Magistrátu města Havířova k podpisu potvrzení
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o užívání služebního automobilu

Z: vedoucí ORG
T: 30.6.2011
_________________________________________________________________________________
908/14RM/2011 - Poskytnutí finančních a věcných darů-soutěž 17. Mistrovství Evropy
ve floristice EUROPA CUP 2011 v Havířově____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí finančních a věcných darů pro oceněné soutěžící mezinárodní
floristické soutěže EUROPA CUP 2011, pořádané ve dnech 2. až 3. 9. 2011
v rámci 17. mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011 v Havířově,
takto:
za 1. místo - finanční dar ve výši 1 000,- Euro,
- věcný dar (váza z reliéfního pískovaného skla) v hodnotě 8 500,- Kč
(vč. boxu s s potiskem),
za 2. místo - finanční dar ve výši 700,- Euro,
- věcný dar (váza s reliéfního pískovaného skla) v hodnotě 7 200,- Kč
(vč. boxu s potiskem),
za 3. místo - finanční dar ve výši 500,- Euro,
- věcný dar (váza z reliéfního pískovaného skla) v hodnotě 5 600,- Kč
(vč. boxu s potiskem),
uložit informovat Zastupitelstvo města Havířova o výsledcích mezinárodní
floristické soutěže EUROPA CUP 2011, pořádané ve dnech 2. až 3. 9. 2011
v Havířově
Z: vedoucí TO
T: 9/2011
_________________________________________________________________________________
909/14RM/2011 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH v r. 2011
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram účasti předsedů jednotlivých komisí RMH na schůzích rady města
v roce 2011 dle předloženého návrhu
ukládá
písemně informovat předsedy komisí Rady města Havířova
Z: vedoucí KP
T: 20.6.2011
_________________________________________________________________________________
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910/14RM/2011 - Zahraniční služební cesta do partnerského města Jastrzębie – Zdrój v Polsku
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční cestu RSDr. Josefa Slowika, CSc., člena Komise pro regionální
spolupráci a partnerské vztahy, do partnerského města Jastrzębie – Zdrój,
dne 18.6.2011, k účasti na oslavách „Dni Jastrzębia – Zdróju“
_________________________________________________________________________________
911/14RM/2011 - Zpráva ze služební cesty do Francie konané ve dnech 9. – 11. května 2011___
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze služební cesty do Francie konané ve dnech 9. – 11. května 2011
dle důvodové zprávy
_________________________________________________________________________________
912/14RM/2011 - Návrh programu 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 20. června 2011 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST
_________________________________________________________________________________
913/14RM/2011 - OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka
v Havířově“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
povinnost zadavatele v zadávacím řízení č. OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby
energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově“, zajistit utajení totožnosti
účastníků elektronické aukce
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním
domě Leoše Janáčka v Havířově“ uchazeče č. 2 a 4 z důvodů nesplnění požadavků
zadávacího řízení blíže uvedených v příloze
schvaluje
vyzvat uchazeče č. 1 a 3 k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce
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pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů a podpisem výzvy k podání nových aukčních
hodnot do elektronické aukce
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů

Z: vedoucí OPS
T: 8.6.2011

2. odeslat výzvu k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce
Z: vedoucí OPS
T: 6/2011
_________________________________________________________________________________
914/14RM/2011 - UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – rozhodnutí o námitkách__
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele - Sdružení Havířov 2011
sestávající ze společností PSG - International a.s., IČ: 13694341,
PSG a.s., IČ: 28302371, a JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581,
proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení UŘ/4/OIV/11 –
„Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá
a Prostřední Suchá“
2. obsah námitek stěžovatele - Sdružení Kanalizace Havířov 2011 sestávající
ze společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,
EUROVIA SK, a.s., IČ: 31651518, ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ: 45192286,
ALPINE Bau GmbH – organizační složka, IČ: 49963139, a ALPINE
SLOVAKIA, spol. s r.o., IČ: 34112103,
proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení UŘ/4/OIV/11
- „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně,
Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
nevyhovuje
1. námitkám stěžovatele - Sdružení Havířov 2011
sestávající ze společností PSG - International a.s., IČ: 13694341,
PSG a.s., IČ: 28302371, a JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581,
z důvodů uvedených v Příloze č. 3
2. námitkám stěžovatele - Sdružení Kanalizace Havířov 2011
sestávající ze společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,
EUROVIA SK, a.s., IČ: 31651518, ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ: 45192286,
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ALPINE Bau GmbH – organizační složka, IČ: 49963139,
a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., IČ:34112103,
z důvodů uvedených v Příloze č. 4
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Veřejné zakázky s.r.o.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 8.6.2011
_________________________________________________________________________________
915/14RM/2011 - 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

I.část

Č.jed.

KP/54 982/Kl/2011

V Havířově dne 8.6.2011
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 15. schůzi Rady města Havířova, konané dne 8.6.2011

916/15RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 15. schůze Rady města Havířova
917/15RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 14.schůze RMH, konané dne 1.6.2011
918/15RM/2011 - Schválení programu 15. schůze RMH, konané dne 8.6.2011
919/15RM/2011 - UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – rozhodnutí o námitkách
920/15RM/2011 - Územní rozhodnutí o umístění souboru staveb a změn staveb pod názvem
„Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“
921/15RM/2011 - Souhlas o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2011/2012
922/15RM/2011 - Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města
923/15RM/2011 - „Dopravní terminál Havířov“ - principy přípravy a realizace projektu
924/15RM/2011 - Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov
925/15RM/2011 - Dohoda o dočasné uzavírce místní komunikace U Skleníků v Havířově
926/15RM/2011 - Pořízení movitého majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 100 tis. Kč
927/15RM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově – doplnění usnesení č. 853/14RM/2011
ze dne 1.6.2011
928/15RM/2011 - Doplnění programu 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova
929/15RM/2011 - Výstavba nové budovy Kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce
ČR v Ostravě – Havířov
930/15RM/2011 - Zahraniční služební cesta do partnerského města Omiš v Chorvatsku
931/15RM/2011 - OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o námitkách
932/15RM/2011 - Realizace projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu“
933/15RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.6.2011

916/15RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 15. schůze Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.6.2011
Ing. Petra SMRČKA
_________________________________________________________________________________
917/15RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 14.schůze RMH, konané dne 1.6.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 14. schůze Rady města Havířova,
konané dne 1.6.2011
_________________________________________________________________________________
918/15RM/2011 - Schválení programu 15. schůze RMH, konané dne 8.6.2011________________
Rada města Havířova
schvaluje
upravený program 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.6.2011
dle připomínek členů rady
_________________________________________________________________________________
919/15RM/2011 - UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – rozhodnutí o námitkách___
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele STRABAG a.s., IČ: 60838744, proti rozhodnutí
o vyloučení ze zadávacího řízení UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova
- části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
dle Přílohy č. 1
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2. obsah námitek stěžovatele Sdružení pro Odkanalizování Havířova sestávající
ze společností SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, a VCES a.s., IČ: 26746573, proti
rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování
Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední
Suchá“ dle Přílohy č. 3
nevyhovuje
1. námitkám stěžovatele STRABAG a.s., IČ: 60838744, z důvodů uvedených
v Příloze č. 2
2. námitkám Sdružení pro Odkanalizování Havířova sestávající ze společností
SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, a VCES a.s., IČ: 26746573,
z důvodů uvedených v Příloze č. 4
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Veřejné zakázky s.r.o.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 9.6.2011
_________________________________________________________________________________
920/15RM/2011 - Územní rozhodnutí o umístění souboru staveb a změn staveb pod názvem
„Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o územním rozhodnutí o umístění souboru staveb a změn staveb
„Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“ vydaném Magistrátem města Karviné
odborem územního plánování a stavebního řádu
č.j. MMK/060304/2011 ze dne 27.5.2011
schvaluje
podání odvolání statutárního města Havířov uvedené v příloze č.1 proti územnímu
rozhodnutí o umístění souboru staveb a změn staveb „Krajské integrované
centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, které vydal
Magistrát města Karviné odbor územního plánování a stavebního řádu
č.j. MMK/060304/2011 ze dne 27.5.2011
_________________________________________________________________________________
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921/15RM/2011 - Souhlas o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2011/2012________
Rada města Havířova
schvaluje
stažení bodu č. 3 „Souhlas o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku
2011/2012“ ze schváleného programu 15. schůze Rady města Havířova
_________________________________________________________________________________
922/15RM/2011 - Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
účast statutárního města Havířova na veletrhu investičních příležitostí
MIPIM 2012
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, vedením
přípravných jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje o účasti na
veletrhu
ukládá
předložit k podpisu smlouvu s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje o
spolupráci při zajištění účasti Statutárního města Havířova na veletrhu investičních
příležitostí MIPIM 2012
Z: vedoucí OIV
T: 9/2011
_________________________________________________________________________________
923/15RM/2011 - „Dopravní terminál Havířov“ - principy přípravy a realizace projektu______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zápis z jednání konaného na Úřadu Regionální rady v Ostravě dne 13.05.2011
(Úvodní schůzka k přípravě projektů železničních terminálů v Bruntále, Havířově
a Studénce a k jejich financování z ROP Moravskoslezsko)
dle Přílohy č.1 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
5

USNESENÍ
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schválit principy přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál Havířov“
dle Přílohy č.2 tohoto usnesení
uložit Radě města Havířova předložit smlouvy související s realizací projektu
Dopravní terminál Havířov“ s Českými drahami a.s.
Z: RMH
T: 09/2011
_________________________________________________________________________________
924/15RM/2011 - Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov__
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. informaci o průběhu přípravy na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
a dešťové kanalizace dle přílohy č. 1
2. informaci o průběhu realizace projektů kanalizace s dotací OPŽP dle důvodové
zprávy
3. informaci o průběhu prací v rámci projektové a inženýrské činnosti na
kanalizačních přípojkách dle přílohy č. 6
schvaluje
1. základní principy smlouvy o provozování smlouvy o provozování dešťové
kanalizace dle přílohy č. 3
2. návrh financování jednotlivých činností Technických služeb Havířov a.s. pro
období 07-12/2011 (kanalizace) dle přílohy č. 4
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Havířova ke schválení Smlouvu o provozování
dešťové kanalizace mezi statutárním městem Havířov a společností Technické
služby Havířov a.s. dle dešťové kanalizace obsažených v příloze č. 3
Z: vedoucí OKS
T: 20.6.201

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova

vzít na vědomí
1. informaci o průběhu realizace projektů kanalizace s dotací OPŽP dle důvodové
zprávy
2. informaci o průběhu přípravy na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
a dešťové kanalizace dle přílohy č. 1
3. informaci o průběhu prací v rámci projektové a inženýrské činnosti na
kanalizačních přípojkách dle přílohy č. 6
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schválit
1. provozování kanalizace pro veřejnou potřebu prostřednictvím společnosti
Technické služby Havířov a.s. při využití ustanovení § 18 odst. 1 písm. j)
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(„in-house“ zadání)
2. základní principy smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve
znění přílohy č. 2
3. uzavření Smlouvy o provozování dešťové kanalizace mezi statutárním městem
Havířov a Technickými službami Havířov a.s. ve znění dle přílohy č. 5
4. navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 168 000,- Kč (973 000,- Kč bez
DPH) pro zabezpečení financování činností Technických služeb Havířov a.s.
pro období 07-12/2011 (kanalizace)
uložit
1. zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o
1 168 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2011
2. Radě města Havířova předložit ke schválení Zastupitelstvu města Havířova
smlouvu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi statutárním
městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s. zpracovanou
v souladu se základními principy smlouvy o provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu dle přílohy č. 2
Z: vedoucí OKS
T: 09/2011
pověřit
primátora města Havířova podpisem Smlouvy o provozování dešťové kanalizace
mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 06/2011
_________________________________________________________________________________
925/15RM/2011 - Dohoda o dočasné uzavírce místní komunikace U Skleníků v Havířově______
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost společnosti Praha West Investment k.s. (dále jen PWI) o úplnou uzavírku
místní komunikace U Skleníků
schvaluje
Dohodu o dočasné uzavírce místní komunikace ul. U Skleníků v Havířově (od
9.6. do 15.9.2011) dle přílohy č. 2
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dohody o dočasné uzavírce
místní komunikace U Skleníků v Havířově
Z: vedoucí OKS
T: 10.6.2011
_________________________________________________________________________________
926/15RM/2011 - Pořízení movitého majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 100 tis. Kč_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. vyřazení movitého majetku – plynového kotle 150 l (inv. číslo 31/022, rok
pořízení 1999, pořizovací cena 134.078,- Kč) umístěného v kuchyni restaurace
Radnice ve správě organizačního odboru z důvodu nerentability jeho opravy
2. pořízení movitého majetku – plynového kotle 150 l pro potřebu kuchyně
v restauraci Radnice v pořizovací hodnotě vyšší než 100 tis. Kč
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 6 v rámci
III. rozpočtových úprav rozpočtu města o hodnotu nově pořízeného plynového
kotle
Z: vedoucí EO
T: 9/2011
_________________________________________________________________________________
927/15RM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově – doplnění usnesení č. 853/14RM/2011
ze dne 1.6.2011_____________________________________________________
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 ve výši 130 tis. Kč na úhradu
nákladů spojených s pořízením a instalací kamerového systému parkoviště před
budovou Zámku
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ukládá
zapracovat do materiálu pro jednání Zastupitelstva města Havířova toto doplnění
usnesení Rady města Havířova č 853/14RM/2011
Z: ředitel MP
T: 6/2011
_________________________________________________________________________________
928/15RM/2011 - Doplnění programu 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova_____________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění schváleného programu 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 20. června 2011 od 13:00 hod. v Kulturním domě
RADOST o následující body:
1. „Dopravní terminál Havířov“ - principy přípravy a realizace projektu
2. Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov
3. Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města
_________________________________________________________________________________
929/15RM/2011 - Výstavba nové budovy Kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce
ČR v Ostravě – Havířov_____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s výstavbou nové budovy Kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce
ČR v Ostravě – Havířov na ul. Junácká, Havířov-Podlesí, na pozemku parc.č. 60/1
k.ú. Bludovice
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova bezodkladně zajistit a
odeslat Kontaktnímu pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě –
Havířov výpis z usnesení Rady města Havířova ve věci „Výstavby nové budovy
Kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě – Havířov“
Z: ved. OÚR
T: 8.6.2011
_________________________________________________________________________________
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930/15RM/2011 - Zahraniční služební cesta do partnerského města Omiš v Chorvatsku_______
Rada města Havířova
schvaluje
služební cestu Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, Bc. Michaely Horňákové, členky Rady města Havířova, Ing. Dominika
Káni, předsedy Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy,
a Mgr. Karin Mackové, členky Zastupitelstva města Havířova,
do partnerského města Omiše v Chorvatsku, ve dnech 1.- 4.7.2011,
k účasti na 45. Festivalu Dalmatinských klap Omiš 2011
_________________________________________________________________________________
931/15RM/2011 - OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o námitkách_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele STAVO-ČESTAV, s.r.o., IČ: 64085236, proti
vyloučení tohoto stěžovatele ze zadávacího řízení č. OŘ/5/OIV/11 – „Snižování
spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově“
nevyhovuje
námitkám stěžovatele STAVO-ČESTAV, s.r.o., IČ: 64085236, proti vyloučení
tohoto stěžovatele ze zadávacího řízení č. OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby
energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově“, neboť stěžovatel byl
vyloučen důvodně, a to pro, že nedodržel požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách tím, že ve své nabídce změnil předmět plnění v rozsahu
blíže specifikovaném v důvodové zprávě
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách a podpisem oznámení o podaných námitkách
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli STAVO-ČESTAV, s.r.o. a odeslat
oznámení o podaných námitkách a rozhodnutí o nich ostatním uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 17.6.2011
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932/15RM/2011 - Realizace projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu“_______
Rada města Havířova
nedoporučuje
předsednictvu SMOOK zakládat obchodní společnost v rámci projektu „Slezskospolupráce v cestovním ruchu“
________________________________________________________________________________
933/15RM/2011 - 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. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 16. schůze Rady města Havířova
konané dne 22.6.2011

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/64 358/Kl/2011

V Havířově dne 26.6.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 16. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.6.2011
934/16RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu
935/16RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 15. schůze RMH, konané dne 8.6.2011
936/16RM/2011 - Schválení programu 16. schůze RMH, konané dne 22.6.2011
937/16RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
938/16RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní Suchá“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
939/16RM/2011 - Nařízení Rady města Havířova, kterým se stanoví maximální cena
za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu
vozidla
940/16RM/2011 - Stanovení ceny za přiložení a odstranění technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla
941/16RM/2011 - Organizační řád Městské policie Havířov
942/16RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2011
943/16RM/2011 - Regenerace bytového domu ul. E. Destinnové 14, 16 v Havířově-Šumbarku
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 738/OIV/10 „IPRM pro IOP Zóna
Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných domů“
944/16RM/2011 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných domů“
- Stavba č.9068 -2.etapa „Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10
945/16RM/2011 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
946/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově-Šumbark
947/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.67
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město
948/16RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.18 o velikosti 63.45 m2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě
949/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město
950/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8 o vel. 1+5
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark
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951/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 29
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark
952/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbark
953/16RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14
o velikosti 48.78 m2 v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Městě
954/16RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
955/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Gorecká, DiS.
956/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kristina Motyková
957/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jan Gabčo
958/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Mrázková
959/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Štefániková
960/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Rusznyak
961/16RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Parchanská
962/16RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Klimková
963/16RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí části
poplatku z prodlení – Renáta Svobodová
964/16RM/2011 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
– Daniela Valušová
965/16RM/2011 - Prominutí úhrady kauce na byt - Věra Vincíková
966/16RM/2011 - Zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bezbariérového bytu
– Martina Kniezková
967/16RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
968/16RM/2011 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá
969/16RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4624, k.ú. Havířov - město
970/16RM/2011 - Zřízení věcného břemene a nájem pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov - Šumbark“
971/16RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
972/16RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě Městské realitní
agentuře, s.r.o.
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973/16RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
974/16RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech
975/16RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark
976/16RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, pronájem nebytových
prostor, obecný záměr pronájmu nebytových prostor
977/16RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – výpověď nájemní smlouvy
978/16RM/2011 - Uzavření nájemní smlouvy na garáž ul. J. Švermy č. p. 39, Havířov-Město
979/16RM/2011 - Žádost o změnu podmínek nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu
na ul. J. Seiferta 8, Havířov – Město
980/16RM/2011 - Zrušení usnesení rady města – nájemce p. Martin Brda
981/16RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
982/16RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
983/16RM/2011 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix - střediska
volného času
984/16RM/2011 - „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2011 - 2013
985/16RM/2011 - Memorandum o partnerské spolupráci při přípravě a realizaci speciální
základní školy
986/16RM/2011 - Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství
987/16RM/2011 - Ukončení smlouvy č. 1069/MH/03 o zajištění servisu odlučovačů ropných
látek
988/16RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
989/16RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
990/16RM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité – Bohumín
991/16RM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité – Horní Bludovice
992/16RM/2011 - Zásady pro poskytování odměn členům JSDH Havířov
993/16RM/2011 - „Dodávka technologického centra ORP“ – zahájení zjednodušeného
podlimitního řízení
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994/16RM/2011 - „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů elektroinstalace,
včetně osvětlení“ – výběr nejvhodnější nabídky
995/16RM/2011 - Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– dodatek č.1
ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011
996/16RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.VII
997/16RM/2011 - Projektová dokumentace Snižování spotřeby energie v Kulturním domě
Leoše Janáčka v Havířově – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 56/OIV/10
998/16RM/2011 - Projektová dokumentace ZŠ Mládežnická, ZŠ a MŠ Selská,
energeticky úsporná opatření – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 789/OIV/09
999/16RM/2011 - Projektová dokumentace ZŠ Kudeříková (mimo objekt tělocvičny)
energeticky úsporná opatření – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 790/OIV/09
1000/16RM/2011 - VZ/DsH/2/11 - „Zastřešení balkónu objektu Domova seniorů Havířov“
1001/16RM/2011 - Souhlas zřizovatele ke stavebním úpravám areálu zahrady střediska ,,Luna“
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, z prostředku
investičního fondu
1002/16RM/2011 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu z Nadace OKD v nadačním
programu „Pro zdraví“
1003/16RM/2011 - Udělení souhlasu se zapojením do individuálního projektu
„Asistent prevence kriminality“
1004/16RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska
1005/16RM/2011 - Pracovní cesta do Chodova ve dnech 16. – 18.9.2011
1006/16RM/2011 - EC 2011 – veřejné zakázky na stravovací a ubytovací služby
1007/16RM/2011 - EC 2011 – veřejná zakázka na pronájem vybavení soutěžních prostor
1008/16RM/2011 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti
Confero spol. s r.o. Praha
1009/16RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Omiš v Chorvatsku
– změna usnesení č. 930/15RM/2011
1010/16RM/2011 - OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
1011/16RM/2011 - „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ - zrušení poptávkového řízení
VZ/10/OIV/11 a vyhlášení nového poptávkového řízení VZ/17/OIV/11
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1012/16RM/2011 - VZ/11/OIV/11 „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ - vyhodnocení
nabídky podané jedním uchazečem
1013/16RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Tatabánye v Maďarsku
ve dnech 22.–24.6.2011
1014/16RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
1015/16RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – doplnění materiálů k valné hromadě
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PŘEHLED USNESENÍ

z 16. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.6.2011
934/16RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu __________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 16. schůze Rady města Havířova, konané
dne 22.6.2011
Mgr. Rudolfa Šimka
________________________________________________________________________________
935/16RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 15.schůze RMH, konané dne 8.6.2011__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 15. schůze Rady města Havířova, konané
dne 8.6.2011.
________________________________________________________________________________
936/16RM/2011 - Schválení programu 16. schůze RMH, konané dne 22.6.2011_____________
Rada města Havířova
schvaluje
upravený program 16. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.6.2011
dle připomínek členů rady
________________________________________________________________________________
937/16RM/2011 - 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“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
276/6RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
544/10RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.IV
571/10RM/2011 ZPŘ/30/VVSR/10 – „Nastavení systému projektového řízení“
– rozhodnutí o vyloučení uchazeče a výběru nejvhodnější
nabídky
597/12RM/2011 VZ/12/OKS/11 - Pořízení 14 ks regulátorů napětí veřejného
osvětlení – uzavření smlouvy o dílo
617/12RM/2011 Zrušení usnesení, změna nájemní smlouvy, pronájem
nebytových prostor
705/13RM/2011 Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice
720/13RM/2011 Žádost o snížení nájemného – paní Crháková
721/13RM/2011 Žádost o snížení nájemného – pan Bolf
722/13RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.1713/2, 1713/3,
1713/4, 1713/5, k.ú. Šumbark
723/13RM/2011 Zřízení věcného břemene pro společnost ArcelorMittal
Ostrava a.s.
724/13RM/2011 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
739/13RM/2011 Přemístění předávací stanice v kině Centrum – budoucí
a konečná smlouva o zřízení věcného břemee
744/13RM/2011 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ - uzavření
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
745/13RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 - č.V
760/13RM/2011 SZ/2/OIV/11 – „PD Odkanalizování částí města Havířova,
etapa 4“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a výběru
nejvhodnější nabídky
770/13RM/2011 Žádost Svazu tělesně postižených v České republice
o prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro
vozidlo se speciálním označením O 1 p. Ivana Šeffera
771/13RM/2011 VZ/02/OKS/11 – Plošná oprava vozovky na ul. Na Nábřeží,
Havířov-Město - vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
838/14RM/2011 Pronájem pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá
839/14RM/2011 Výpůjčka pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice
842/14RM/2011 Výpůjčka ploch města pro koordinovanou výzdobu graffiti
850/14RM/2011 Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice
858/14RM/2011 „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů elektroinstalace,
včetně osvětlení“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
859/14RM/2011 VZ/11/OIV/11 „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ –
vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
860/14RM/2011 VZ/10/OIV/11 „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“
– vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
8
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864/14RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.VI
865/14RM/2011 Žádost o podporu projektu LINGUISTI – Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky, v.o.s.
866/14RM/2011 Žádost o podporu projektů Střední školy technických oborů,
Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
867/14RM/2011 Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku
příspěvkovou rganizací zřízenou statutárním městem Havířov
868/14RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
871/14RM/2011 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutýh MŠMT a Moravskoslezským krajem
880/14RM/2011 Informace o prázdninovém provozu školních hřišť
883/14RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
886/14RM/2011 Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích nebo jejich určených úsecích
889/14RM/2011 Mgr. Danuše Korczyńská - soudní smír o náhradě škody
892/14RM/2011 OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace
Bludovice a Dolní Datyně“ – rozhodnutí ovyloučení uchazeče a
o výběru nejvhodnější nabídky
895/14RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.54 o vel. 1+3 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově –
Podlesí
896/14RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.12 o vel. 1+2 na ulici Fibichova 228/23 v Havířově – Město
897/14RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.11 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6
v Havířově-Šumbark
899/14RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.
9 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 422/8 v Havířově – Šumbark
900/14RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.
26 o vel. 1+4 na ulici Akátová 459/3 v Havířově – Šumbark
907/14RM/2011 Udělení souhlasu k výjezdu služebního automobilu JSDH
Havířov na mezinárodní výstavu hasičské a záchranářské
techniky „EDURA“ v Polsku
909/14RM/2011 Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích
RMH v r. 2011
913/14RM/2011 OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě
Leoše Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
914/14RM/2011 UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města
Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
– rozhodnutí o námitkách
________________________________________________________________________________
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938/16RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní Suchá“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí____________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření k oznámení záměru „Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1,
k.ú. Dolní Suchá“ 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: 28.6.2011
________________________________________________________________________________
939/16RM/2011 - Nařízení Rady města Havířova, kterým se stanoví maximální cena
za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu
vozidla___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Nařízení Rady města Havířova, kterým se stanoví maximální cena za přiložení
a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla dle Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
940/16RM/2011 - Stanovení ceny za přiložení a odstranění technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
cenu za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla ve výši 500,- Kč dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
941/16RM/2011 - Organizační řád Městské policie Havířov______________________________
Rada města Havířova
ruší
Organizační řád Městské policie Havířov schválený Radou města Havířova
dne 15. října 2003 pod č. usnesení 1326/24/03
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schvaluje
Organizační řád Městské policie Havířov dle Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
942/16RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2011________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2011
________________________________________________________________________________
943/16RM/2011 - Regenerace bytového domu ul. E. Destinnové 14, 16 v Havířově-Šumbarku
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 738/OIV/10 „ IPRM pro IOP Zóna
Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných domů“___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu termínu zahájení stavby z roku 2012 na termín 01.08.2011 a změnu
splatnosti faktur na 215 dní
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.738/OIV/10 ze dne 30.06.2010
uzavřené se společností Zlínstav a.s., IČ 283 15 669 na provedení stavby
„IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Stavba č. 9067 4. etapa
„Regenerace obytných domů Regenerace bytového domu
ul. E. Destinnové 14, 16 v Havířově-Šumbarku“ na změnu termínu zahájení
stavby z roku 2012 na termín 01.08.2011 a změnu splatnosti faktur na 215 dní
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo čís. 738/OIV/10 ze dne 30.6.2010
________________________________________________________________________________
944/16RM/2011 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –Regenerace obytných
domů“ - Stavba č. 9068 – 2. etapa „Regenerace obytného domu
na ul. Jarošova 31b/1194 – uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo
č.738/OIV/10_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 738/OIV/10
o dodatečné stavební práce za cenu 869 010,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.1
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2. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
738/OIV/10 – související s rozšířením předmětu smlouvy
3. uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 738/OIV/10 ze dne 29.6.2010,
uzavřené s společností Zlínstav a.s., IČ: 28315669 na provedení stavby
„IPRM pro IOP Zóna Za Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných
domů“ - Stavba č. 9068 – 2 etapa „Regenerace obytného domu na ul.
Jarošova 31b/1194 v Havířově – Šumbarku“ rozsahu bodů 1 a 2 tohoto
usnesení, kterým se cena díla celkem v Čl. VI. navyšuje o částku 869 010,bez DPH , tj. o 955 911,- vč. DPH dle Přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 738/OIV/10
ze dne 29.6.2010
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
738/OIV/10
Z: ředitel MRA
T: 22.6.2011
________________________________________________________________________________
945/16RM/2011 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům dle přílohy č. 2
s účinností ode dne 1.7.2011
ruší
usnesení č. 1645/76/94 ze dne 27.4.1994, kterým byl schválen návrh smlouvy
o kauci na byt a „Pokyny města Havířov k uzavření smlouvy o kauci na byt“
________________________________________________________________________________
946/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově-Šumbark_
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel.1+2
bývalá II Ktg na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově – Šumbark
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: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
947/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.67
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.67 o vel. 0+1
na ulici Moskevská 1104/1e 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: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
948/16RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.18 o velikosti 63.45 m2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.18 o velikosti 63.45 m2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 5.850,- Kč
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
949/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 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: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
950/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.8 o vel. 1+5
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.8 o vel. 1+5
na ulici Heleny Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbark
14
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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: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
951/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 29
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově – Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 29 o vel. 1+3
na ulici Konzumní 380/22 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: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
952/16RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+5
na ulici M.Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbark
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: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
953/16RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.14 o velikosti 48.78 m2
v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Městě__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.14 o velikosti 48.78 m2
v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u
této bytové jednotky je stanoveno ve výši 2.121,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.6.2011
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
________________________________________________________________________________
954/16RM/2011 - 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 1.5.2011 do 1.7.2011 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
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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 1.5.2011
do 1.7.2011 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 1.5.2011
do 1.7.2011 dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 14.6.2011
dle přílohy č.6
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
955/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Gorecká, DiS._______________
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 Lucii Gorecké DiS., t.b. Zvonková 489/6, Havířov-Šumbark pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
956/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kristina Motyková________________
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 Kristině Motykové, t.b. Radniční 648/4, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
957/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jan Gabčo_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
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mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo dvoupokojového bytu se
sníženou kvalitou se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
panu Janu Gabčovi, t.b. Dělnická 515/45, Havířov – Prostřední Suchá
________________________________________________________________________________
958/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Mrázková__________________
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 Lucii Mrázkové, t.b. Konzumní 413/25, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
959/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Štefániková_________________
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 Haně Štefánikové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
960/16RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Rusznyak____________________
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 Jiřímu Rusznyakovi, t.b. Lašská 1155/23, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
961/16RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Parchanská
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 264/6RM/2011 ze dne 02.02.2011
________________________________________________________________________________
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962/16RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Klimková________________________
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 Evě Klimkové, t.b. Heleny Malířové 1154/6, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že:
- obecní byt č. 2 o vel. 1+5, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní,
řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj. MRA, s.r.o.
- na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude p. Klimková evidovanou
dlužnou částku řádně splácet
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
963/16RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí části poplatku
z prodlení – Renáta Svobodová______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 38 o vel. 0+1 v domě
na ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
s p. Renátou Svobodovou, t.b. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva k předmětnému bytu bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
2. prominutí části poplatku z prodlení ve výši 6782,- Kč
p. Renátě Svobodové, t.b. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku
z prodlení, tj. 6782,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
964/16RM/2011 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
– Daniela Valušová________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
udělení výjimky z čl. V, bodu 1 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům paní Daniele Valušové, t.b. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město
s tím, že nájemné bude jmenovanou s účinností od 14.05.2011 hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
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965/16RM/2011 - Prominutí úhrady kauce na byt - Věra Vincíková_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
úhradu kauce na byt ve výši 6 000,- Kč ve splátkách 500,- Kč/měsíc
p. Věře Vincíkové , t.b. Národní tř. 664/26, Havířov-Město u mimořádně
přiděleného obecního bytu č. 20 o vel. 1+3 v domě na ul. Mládí 1141/16
v Havířově-Šumbarku
________________________________________________________________________________
966/16RM/2011 - Zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bezbariérového bytu
– Martina Kniezková_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace související s nájmem bezbariérového bytu č. 64 o vel. 1+2
v domě na ul. Chrpová 536/2 v Havířově-Šumbarku, jehož nájemkyní byla
p. Martina Kniezková
schvaluje
zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bezbariérového bytu č. 64 o
vel. 1+2 v domě na ul. Chrpová 536/2 v Havířově-Šumbarku za předpokladu, že
p. Martina Kniezková uhradí před termínem exekuce část dluhu na nájmu a
službách spojených s užíváním předmětného bytu ve výši 30 000,- Kč
a na zbylou část dluhu uzavře splátkový kalendář
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.07.2011
________________________________________________________________________________
967/16RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark, dle geometrického
plánu označenou jako parc.č. 2411/22, o výměře 292 m2, k.ú. Šumbark,
panu Davidu Vitošovi, bytem Konzumní 9c, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady
________________________________________________________________________________
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968/16RM/2011 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá
o výměře 1 287 m2 Jednotě-Jedność, spotřební družstvo se sídlem Český Těšín,
Tovární 13 IČ: 00032387
za účelem užívání v souvislosti s provozem prodejny potravin jako účelová
komunikace a zeleň na dobu 10 let za podmínek:
- výpůjčitel zajistí minimálně 2x ročně pokosení zatravěné části pozemku
a pravidelnou údržbu zpevněné plochy
- vypůjčitel zajistí bezpečnost a schůdnost půjčeného pozemku, zejména
v zimním období
- vypůjčitel uhradí škody, které půjčiteli vzniknou v důsledku nezajištění
bezpečnosti a schůdnosti pozemku
- vypůjčitel není oprávněn umístit na pozemku bez souhlasu půjčitele jakoukoliv
stavbu
- v případě porušení některé z podmínek bude výpovědní doba činit 1 měsíc
________________________________________________________________________________
969/16RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4624, k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4624,
k.ú. Havířov-město, za účelem umístění vodovodní přípojky k pozemku
parc.č. 4625, k.ú. Havířov-město,
ve prospěch Bc. Martina Zámostného a Hany Zámostné, oba bytem
Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1219/7,
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH,
tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,-Kč celkem
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: 30.9.2011
________________________________________________________________________________
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970/16RM/2011 - Zřízení věcného břemene a nájem pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov – Šumbark“
1. zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 181/1 k.ú. Šumbark,
v rozsahu cca 105 m2, dle zaměření, ve vlastnictví povinného:
NANTUCKET, s.r.o. Ke Studánce 1038, 735 14 Orlová Lutyně,
IČ: 258 37 028
ve prospěch oprávněného: Českých drah, a.s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 709 94 226,
vlastníka přejezdové vozovky a zabezpečovacího zařízení, z části umístěného
na pozemku povinného,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 + DPH,
náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí statutární město Havířov,
jako investor stavby, jíž je pozemek dotčen
2. zřízení věcného břemene na částech pozemků, parc. č. 185/1 k.ú. Šumbark,
v rozsahu cca 65 m2, dle zaměření,
ve vlastnictví povinného: AVANTI INVEST a.s., U Nádraží 2/1202,
Havířov – Šumbark, IČ: 268 04 182
ve prospěch oprávněného: Českých drah, a.s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 709 94 226,
vlastníka přejezdové vozovky a zabezpečovacího zařízení, umístěného na
pozemku povinného,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 + DPH,
s tím že po dobu realizace bude uzavřena smlouva o nájmu části pozemku,
parc. č. 185/1, k.ú. Šumbark, v rozsahu cca 65 m2,
nájemné: dle požadavku vlastníka 100,-Kč/m2/měsíc + DPH,
náklady spojené se zřízením věcného břemene a nájem hradí statutární město
Havířov, jako investor stavby, jíž je pozemek dotčen
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: před realizací stavby
________________________________________________________________________________
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971/16RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 28 m2 v suterénu obytného domu
ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark,
občanskému sdružení APROPO, IČ: 69206244, jako kancelář
________________________________________________________________________________
972/16RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě Městské realitní
agentuře, s.r.o.____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 72,60 m2 v suterénu obytného
domu ul. U Lesa 280/3, Havířov-Město, spol. Městské realitní agentuře, s.r.o.,
IČ: 64084744, jako archiv
________________________________________________________________________________
973/16RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže____________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 18 m2
v suterénu obytného domu ul. Jaroslava Vrchlického 16, Havířov-Podlesí,
formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 600,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
V nabídce uveďte svůj návrh výše nájemného.
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 předem.
V nabídce uveďte souhlas s uvedenou platbou, případně navrhněte jinou
platbu (např. čtvrtletně, pololetně, ročně).
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
V nabídce potvrďte souhlas s touto podmínkou.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 27.6. 2011
________________________________________________________________________________
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974/16RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 8 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Lašská 1, Havířov-Město,
p. Jiřímu Buršovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 7,52 m2 v suterénu obytného
domu na ul. P. Bezruče 11, Havířov-Podlesí,
nájemci p. Davidu Hlívovi, dohodou k 30. 6. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 7,52 m2 v suterénu obytného domu
na ul. P. Bezruče 11, Havířov-Podlesí,
p. Petru Nedělovi, jako sklad pro vlastní potřebu
3. pronájem nebytových prostor o výměře 14,82 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Akátová 3, Havířov-Šumbark,
p. Václavu Kučerovi, jako sklad pro vlastní potřebu
4. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 6 m2 v suterénu obytného domu
ul. Nákupní 12, Havířov-Šumbark,
nájemci p. Štefanu Pozsgaiovi, dohodou k 30. 6. 2011
pronájem nebytových prostor o výměře 6 m2 v suterénu obytného domu
ul. Nákupní 12, Havířov-Šumbark,
p. Monice Pozsgaiové, jako sklad pro vlastní potřebu
5. pronájem nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v přízemí obytného domu
ul. M. Pujmanové 14, Havířov-Šumbark,
p. Radomíru Hrbáčovi, 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. 2011
________________________________________________________________________________
975/16RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu 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,
nájemkyni p. Dagmar Stáňové, IČ: 60959428, dohodou k 30. 6. 2011
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pronájem nebytových prostor o celkové výměře 43,14 m2 a podíl na společných
prostorách o výměře 36,46 m2 v 1. poschodí objektu zdravotního střediska na ul.
Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
p. Romaně Schimmerlové, bytem Orlí 2, Havířov-Šumbark, k provozování
masáží, kosmetiky, pedikúry a nehtové modeláže,
za podmínek dle požadavku zájemkyně:
- nájemné 400,- Kč/m2/rok bez DPH za provozní nebytové prostory
o výměře 43,14 m2
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 36,46 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2011
________________________________________________________________________________
976/16RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, pronájem nebytových
prostor, obecný záměr pronájmu nebytových prostor___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor – ateliéru o celkové výměře 69,15 m2
ve střešní nástavbě obytného domu ul. A. S. Puškina 7, Havířov-Město,
nájemci p. Robertu Rehákovi, IČ: 10608851, dohodou k 30. 6. 2011
2. pronájem nebytových prostor – ateliéru o celkové výměře 32,90 m2
v 7. nadzemním podlaží obytného domu na nám. Republiky 2, Havířov-Město,
p. Robertu Rehákovi, IČ: 10608851,
za podmínek:
- nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2011
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor - ateliéru o celkové
výměře 69,15 m2
ve střešní nástavbě obytného domu ul. A. S. Puškina 7, Havířov-Město.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč/m2/rok bez DPH.
________________________________________________________________________________
977/16RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – výpověď nájemní smlouvy_____________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory - místnost č. 201
o výměře 59 m2, č. 202 o výměře 59,40 m2, č. 203 o výměře 100,70 m2, č. 110
o výměře 19,60 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 102,50 m2
v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemkyni p. Renátě Poláčkové, IČ: 42986010, z důvodu dluhu na nájemném
a službách
________________________________________________________________________________
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978/16RM/2011 - Uzavření nájemní smlouvy na garáž ul. J. Švermy č. p. 39, Havířov-Město__
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na garáž o výměře 43 m2 v 1. nadzemním podlaží
obytného domu ul. J. Švermy č. p. 39, Havířov-Město,
s pronajímatelem spol. RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127, za podmínek:
- účel: garážování služebních vozidel magistrátu
- nájemné 746,- Kč/m2/rok + DPH
- měsíční úhrada nájemného a služeb
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2011
- každoroční zvýšení nájemného o inflaci, počínaje 1. 7. 2012
- pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné v souvislosti
se zajišťováním údržby, oprav a investic, maximálně o 30% v průběhu 5 let
s tím, že ročně oprávněn zvýšit nájemné maximálně o 10 %
- nájemce složí na účet pronajímatele kauci ve výši 10.300,- Kč
- nájemce je povinen si zajišťovat na své náklady periodické revize el. instalace
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, organizačnímu odboru rozhodování o uzavření nájemní smlouvy
a případných dodatků nájemní smlouvy na garáž v obytném domě
ul. J. Švermy č. p. 39, Havířov-Město,
s pronajímatelem spol. RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127
pověřuje
vedoucí organizačního odboru podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí ORG
T: 30. 6. 2011
________________________________________________________________________________
979/16RM/2011 - Žádost o změnu podmínek nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu
na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu podmínek nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové
výměře 404,91 m2 v 1. poschodí objektu na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město,
občanskému sdružení Evangelikální společenství křesťanů, IČ: 68321236,
k činnosti občanského sdružení:
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH
- platby nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu určitou do 30. 6. 2015, po uplynutí této doby nájem na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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- stavební úpravy nebytových prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
980/16RM/2011 - Zrušení usnesení rady města – nájemce p. Martin Brda__________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 1. 6. 2011 č. 850/14RM/2011 ve věci
ukončení nájmu nebytových prostor v Radnici nájemci
p. Martinu Brdovi, IČ: 75410087,
a pronájmu nebytových prostor v Radnici p. Tomáši Nevrlkovi, IČ: 67309551
________________________________________________________________________________
981/16RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor – 3 učebny a 2 kabinety o celkové výměře 197 m2
v objektu č. p. 539 ul. Moravská, Havířov-Šumbark,
nájemci Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s.,
pro podnájemce Moravskoslezskou obchodní akademii s.r.o., IČ: 25380087,
sídlo: Šenovká 356, Petřvald, k zajištění výuky žáků, za podmínek:
- nájemné 200,- Kč/m2/rok
- nájem na dobu neurčitou od 1. 9. 2011
________________________________________________________________________________
982/16RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) v celkové výši 10.000,- Kč
od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská č. p. 689,
707 02 Ostrava – Kunčice (IČ 45 19 32 58)
na účel uvedený v důvodové zprávě

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
_______________________________________________________________________________

27

USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Havířova
konané dne 22.6.2011

983/16RM/2011 - Odměny ředitelům mateřských škol, 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
okres Karviná a ředitelce Asterix - střediska volného času Havířov, příspěvková
organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,
dle upravené přílohy č. 1, 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 Lípová 15
Ivetu Palowskou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Bc. Renatu Slowikovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
Světluši Svobodovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
Bc. Zdeňku Hýžovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
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
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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
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
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Bc. Evu Kiedroňovou
Asterix - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
stanoví
plat paní Zuzaně Novákové, ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí
Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, od 1.7.2011 a od 1.8.2011
dle přílohy č. 2
ukládá
vyhotovit a předat oznámení o přiznání odměny a o změně platu výše
jmenovaným ředitelům škol a školského zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
________________________________________________________________________________
984/16RM/2011 - „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2011 – 2013_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s pořádáním „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2011 - 2013
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 2011
prosinec 2012
________________________________________________________________________________
985/16RM/2011 - Memorandum o partnerské spolupráci při přípravě a realizaci speciální
základní školy____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. návrh Memoranda o partnerské spolupráci při přípravě a realizaci speciální
základní školy Diakonie ČCE Ostrava pro poskytování vzdělávání a výchovy
dětí a žáků s kombinovanými vadami ve znění dle přílohy č. 1
2. žádosti ředitelky speciální základní školy Diakonie ČCE Ostrava o podporu
projektu dle přílohy č. 2
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schvaluje
vznik odloučeného pracoviště Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava,
U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 71 19 75 75 v Havířově
ukládá
1. předložit výši předpokládaných vstupních nákladů na zahradu vč. výkupu
pozemku p.č. 1458 k.ú. Havířov-město
2. předložit výši předpokládaných vstupních nákladů na rekonstrukci budovy
U Stromovky 18, Havířov-Město
3. předložit výši předpokládaných následných nákladů na provoz budovy
a údržbu zahrady
4. předložit návrh na spolufinancování projektu zúčastněnými partnery projektu
Z: vedoucí OŠK
T: 8/2011
________________________________________________________________________________
986/16RM/2011 - Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství____________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Vysokou školou báňskou – Technickou
univerzitou Ostrava, 17. Listopadu 2175/15, 708 33 Ostrava – Poruba
(IČ 61 98 91 00) a Základní školou Havířov-Šumbark Gen. Svobody16/284
okres Karviná (IČ 48 80 55 13) dle § 32a odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011
________________________________________________________________________________
987/16RM/2011 - Ukončení smlouvy č. 1069/MH/03 o zajištění servisu odlučovačů ropných
látek___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení smlouvy č. 1069/MH/03 ve znění dodatku č. 1 o zajištění servisu
odlučovačů ropných látek se zhotovitelem A.S.A., spol. s r.o. se sídlem Praha 8,
Ďáblická 791/89, provozovna Ostrava, Frýdecká 740, Vratimov
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem výpovědi smlouvy
č. 1069/MH/03
Z: vedoucí OKS
T: 06/2011
________________________________________________________________________________
988/16RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 06/2011
________________________________________________________________________________
989/16RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
990/16RM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité – Bohumín____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního města
Havířov, IČ: 00297488
- 2 ks dýchacích přístrojů SATURN, rok pořízení 1995, pořizovací cena 945,-Kč
(cena za jeden dýchací přístroj)
- 2 ks masek PANORAMA CM5, rok pořízení 1995, pořizovací cena 1 619,-Kč
(cena za jednu masku)
32

USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Havířova
konané dne 22.6.2011

do majetku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných
hasičů Bohumín Kopytov, IČ: 75060779
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města, podpisem
darovací smlouvy
Z: vedoucí ORG
T: 31.10.2011
________________________________________________________________________________
991/16RM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité – Horní Bludovice_____________
Rada města Havířova
schváluje
uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního města
Havířov, IČ: 00297488
- 2 ks dýchacích přístrojů SATURN, rok pořízení 1995, pořizovací ceny 945,-Kč
(cena za jeden dýchací přístroj )
- 2 ks masek PANORAMA CM5, rok pořízení 1995, pořizovací ceny 1619,- Kč
(cena za jednu masku)
do majetku obce Horní Bludovice ( pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Horní Bludovice).
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města podpisem darovací
smlouvy o darování věci movité.
Z: vedoucí ORG
T: 31.10.2011
________________________________________________________________________________
992/16RM/2011 - Zásady pro poskytování odměn členům JSDH Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro poskytování odměn členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „JSDH“) statutárního města Havířov, ve znění dle přílohy
Z: vedoucí ORG
T: 30.6.2011
________________________________________________________________________________
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993/16RM/2011 - „Dodávka technologického centra ORP“
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
„Dodávka technologického centra ORP“
2. poskytnutí zálohy:
dílčí plnění:
následné zakázky (opce):
čerpání dotace:

ne
ano (dodávka a servis)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. firma:
Vidaron a.s., Karviná
IČ : 28633652
2. firma:
BRAIN computers s.r.o., Ostrava IČ : 25397265
3. firma:
GC Systém a.s., Brno
IČ : 64509826
4. firma:
C.T.S.E. Servis, s.r.o., Ostrava
IČ : 25833553
5. firma:
C SYSTEM CZ a.s., Brno
IČ : 27675645
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
10/2011
předpokládané ukončení:
nejpozději do 30.11.2011
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:
a) podle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku
b) podle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání vztahující se
k předmětu veřejné zakázky
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - údaj o obratu dosaženém dodavatelem
za poskytnutí obdobných dodávek
(dodávka technologických center nebo
dodávka serverových technologií)
za poslední tři účetní období v min.
výši 6 mil. Kč bez DPH ročně
– čestným prohlášením
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11. technické kvalifikační předpoklady:
a) podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona - seznam významných dodávek
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, včetně min. 3 osvědčení
objednatelů o realizování obdobných dodávek jako předmět veřejné
zakázky (dodávka technologických center nebo dodávka serverových
technologií) v hodnotě plnění min. 1 mil. Kč bez DPH / 1 dodávka
b) certifikáty Advanced Business Partner a Certified Partner
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen:
náhradník:
1. Ing. Eduard Heczko
Ing. Petr Smrček
2. Mgr. Mertová Dagmar
Ing. Ladislav Nedorost
3. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
4. Ing. Jiří Martínek
Ing Jiří Šebesta
5. Jiří Kubala
Ing. Roman Krystek
6. Zdeněk Šantrůček
Michal Ševců
13. zadávací lhůta:

60 dnů

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. 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 podpisu
zadávací dokumentace
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2. předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: do 7 dnů po odsouhlašení
zadávací dokumentace
Centrem pro regionální
rozvoj
________________________________________________________________________________
94/16RM/2011 - „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů elektroinstalace, včetně osvětlení“
– výběr nejvhodnější nabídky_________________________________________
Rada města Havířova
zadává
veřejnou zakázku VZ/9/OIV/11 „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – výměna rozvodů
elektroinstalace, včetně osvětlení“ uchazeči s nejvhodnější nabídkou společnosti Elektromont-Hulín s.r.o. za cenu 5 557 535,- Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Z: vedoucí OIV
T: 30.6.2011
________________________________________________________________________________
995/16RM/2011 - Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– dodatek č.1
ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011 na provedení stavby
„Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011 ze dne 3. 3. 2011
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011
ze dne 3. 3. 2011
Z: vedoucí OIV
T: 4.7.2011
________________________________________________________________________________
996/16RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.VII__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.VII dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.VII dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
________________________________________________________________________________
997/16RM/2011 - Projektová dokumentace Snižování spotřeby energie v Kulturním domě
Leoše Janáčka v Havířově – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 56/OIV/10____
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu ve smlouvě č. 56/OIV/10, ve které se vypouští v čl. III Předmětu
díla, původní smlouvy, bod 3.5.1 s tím, že podmínky autorského dozoru
budou upraveny v rámci samostatné smlouvy
2. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 56/OIV/10 ze dne 29.1.2010
na dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby – Snižování
spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka, kterým bude zrušeno
ustanovení o autorském dozoru dle bodu 1 tohoto usnesení
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 56/OIV/10
ze dne 29.1.2010.
Z: vedoucí OIV
T: 15.7.2011
________________________________________________________________________________
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998/16RM/2011 - Projektová dokumentace ZŠ Mládežnická, ZŠ a MŠ Selská,
energeticky úsporná opatření – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 789/OIV/09
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu ve smlouvě č. 789/OIV/09, ve které se vypouští v čl. III Předmětu díla,
původní smlouvy, bod 3.5.1 s tím, že podmínky autorského dozoru budou
upraveny v rámci samostatné smlouvy
2. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 789/OIV/09 ze dne 15.7.2009
na dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby
- ZŠ Mládežnická, ZŠ a MŠ Selská, energeticky úsporná opatření, kterým
bude zrušeno ustanovení o autorském dozoru dle bodu 1 tohoto usnesení
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 789/OIV/09
ze dne 15.7.2009
Z: vedoucí OIV
T: 15.7.2011
________________________________________________________________________________
999/16RM/2011 - Projektová dokumentace ZŠ Kudeříková ( mimo objekt tělocvičny)
energeticky úsporná opatření – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 790/OIV/09_
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu ve smlouvě č. 790/OIV/09, ve které se vypouští v čl. III Předmětu díla,
původní smlouvy, bod 3.5.1 s tím, že podmínky autorského dozoru budou
upraveny v rámci samostatné smlouvy
2. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 790/OIV/09 ze dne 15.7.2009
na vypravování projektové dokumentace pro provedení stavby
- ZŠ Kudeříková (mimo objekt tělocvičny), energeticky úsporná opatření,
kterým bude zrušeno ustanovení o autorském dozoru dle bodu 1 tohoto
usnesení
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 790/OIV/09
ze dne 15.7.2009.
Z: vedoucí OIV
T: 15.7.2011
________________________________________________________________________________
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1000/16RM/2011 - VZ/DsH/2/11 - „Zastřešení balkónu objektu Domova seniorů Havířov“___
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku článku II odst. 3 bod 3.1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejnou zakázku na stavení práce
zn. VZ/DsH/2/11 - „Zastřešení balkónu objektu Domova seniorů Havířov“
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
zn. VZ/DsH/2/11 - „Zastřešení balkónu objektu Domova seniorů Havířov“
společnosti Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., IČ: 155 04 158
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
MUDr. Milana Dlábka, podpisem výzvy k podání nabídky
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky společnosti Eiffage Construction Česká
republika, s.r.o.
Z: ředitel DSH
T: po vydání stavebního
povolení
________________________________________________________________________________
1001/16RM/2011 - Souhlas zřizovatele ke stavebním úpravám areálu zahrady střediska
,,Luna“ Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, z prostředku
investičního fondu________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem
J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město úpravy areálu zahrady střediska ,,Luna“
na ulici Lidické 1200/52c, Havířov-Šumbark.
Z: ředitel DsH
T: červenec 2011
________________________________________________________________________________
1002/16RM/2011 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu z Nadace OKD v nadačním
programu „Pro zdraví“____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město podání žádosti a přijetí grantu
z nadace OKD v nadačním programu „Pro zdraví“.
Z: ředitel DsH
T: červen 2011
________________________________________________________________________________
1003/16RM/2011 - Udělení souhlasu se zapojením do individuálního projektu
„Asistent prevence kriminality“____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se zapojením statutárního města Havířova do individuálního projektu „Asistent
prevence kriminality“ realizovaného Ministerstvem vnitra ČR a hrazeného
z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace
sociálně vyloučených skupin na trhu práce
________________________________________________________________________________
1004/16RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, město Seget - Vranjica,
1. která se uskuteční ve dnech od 12.07. do 26.07.2011
pro pana Vojtěcha Kozáka, člena Rady města Havířova,
2. která se uskuteční ve dnech od 12.07. do 16.07.2011
pro pana Miroslava Poláka, člena Zastupitelstva města Havířova
a paní Alici Hegyi, členku Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
1005/16RM/2011 - Pracovní cesta do Chodova ve dnech 16. – 18. 9. 2011___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka a člena Zastupitelstva města Havířova Ing. Karla Šlachty
(náhradník Ing. Břetislav Petr, člen Zastupitelstva města Havířova)
na 15. setkání hornických měst a obcí ČR
konané ve dnech 16. – 18. září 2011 ve městě Chodov
________________________________________________________________________________
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1006/16RM/2011 - EC 2011 – veřejné zakázky na stravovací a ubytovací služby____________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z čl. III odst. 2 „Podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu statutárním městem Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi“ ze dne 17.9.2008 zn. ZS/15/RMH/2008
přiděluje
1. veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/08/ORG/2011-TO
– „EC 2011 - stravování komise, soutěžící, hosté Hotel Zámek“
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ: 25 38 55 34,
za nabídkovou cenu 450 366,- Kč vč. DPH
2. veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/09/ORG/2011-TO
– „EC 2011 - stravování soutěžících v Hotelu Rudolf Havířov“
společnosti VPV Hotelová s.r.o., IČ: 27 78 47 71,
za nabídkovou cenu 33 600,- Kč vč. DPH
3. veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/10/ORG/2011-TO
– „EC 2011 - stravování SKF ČR a studentů v Hotelu Fridrich“
společnosti RADOP CZ, s.r.o., IČ: 26 82 38 70,
za nabídkovou cenu 36 720,- Kč vč. DPH
4. veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/11/ORG/2011-TO –
„EC 2011 - ubytování komise v Hotelu Zámek“
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ: 25 38 55 34,
za nabídkovou cenu 45 600,- Kč vč. DPH
5. veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/12/ORG/2011-TO
– „EC 2011 – ubytování soutěžících v Hotelu Rudolf Havířov“
společnosti VPV Hotelová s.r.o., IČ: 27 78 47 71,
za nabídkovou cenu 157 500,- Kč vč. DPH
6. veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/13/ORG/2011-TO
– „EC 2011 – ubytování SKF ČR v Hotelu Fridrich“
společnosti RADOP CZ, s.r.o., IČ: 26 82 38 70,
za nabídkovou cenu 49 500,- Kč vč. DPH
ukládá
odeslat na hotely Zámek, Rudolf a Fridrich objednávky na ubytování
a stravování
Z: vedoucí TO
T: 6/2011
________________________________________________________________________________
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1007/16RM/2011 - EC 2011 – veřejná zakázka na pronájem vybavení soutěžních prostor_____
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z čl. III odst. 2 „Podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu statutárním městem Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi“ ze dne 17.9.2008 zn. ZS/15/RMH/2008
přiděluje
veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/14/ORG/2011-TO
– „EC 2011 – pronájem vybavení“ společnosti Veletrhy Brno, a.s.,
IČ: 25 58 25 18, za nabídkovou cenu 629 507,- Kč vč. DPH
ukládá
odeslat společnosti Veletrhy Brno, a.s. objednávku na pronájem vybavení vč.
souvisejících služeb
Z: vedoucí TO
T: 7/2011
________________________________________________________________________________
1008/16RM/2011 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova společnosti
Confero spol. s r.o. Praha__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova společnosti Confero spol. s r.o.,
se sídlem Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, IČ : 48583723
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadateli
Z: vedoucí oddělení KP
T: 29.6.2011
________________________________________________________________________________
1009/16RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Omiš v Chorvatsku
– změna usnesení č. 930/15RM/2011_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu textu usnesení č. 930/15RM/2011 ze dne 8.6.2011 takto:
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schvaluje
„zahraničřní pracovní cestu Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro
ekonomiku a správu majetku, Bc. Michaely Horňákové, členky Rady města
Havířova, p.Dalibora Klimši, člena Zastupitelstva města Havířova
a Mgr. Karin Mackové, členky Zastupitelstva města Havířova
do partnerského města Omiše v Chorvatsku, ve dnech 1.- 4.7.2011,
k účasti na 45. Festivalu Dalmatinských klap Omiš 2011“
________________________________________________________________________________
1010/16RM/2011 - OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním
domě Leoše Janáčka v Havířově“ společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.,
IČ: 25357603, která předložila nejvhodnější nabídku
- s celkovou nabídkovou cenou 7.393.201,-Kč bez DPH
(8.871.841,20 Kč včetně DPH)
- s dobou realizace 67 dnů
- s délkou záruční doby 120 měsíců
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Bytostav Poruba a.s., IČ: 45192464
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 29.6.2011
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 7/2011

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 8/2011
________________________________________________________________________________
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1011/16RM/2011 - „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ - zrušení poptávkového řízení
VZ/10/OIV/11 a vyhlášení nového poptávkového řízení VZ/17/OIV/11____
Rada města Havířova
ruší
poptávkové řízení VZ/10/OIV/11 – odeslání Výzvy k podání nabídky jednomu
zájemci Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
IČ: 253 75 601
schvaluje
1. zahájení poptávkového řízení VZ/17/OIV/11 na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v rámci investiční akce „ZŠ Žákovská – oprava
soc. uzlů, pavilon A“
2. druh zadávacího řízení:

zakázkové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu

3. odeslání Výzvy o zahájení zakázkového řízení těmto vybraným zájemcům:
1. ALVAC s.r.o., Havířov-Podlesí
IČ: 496 07 588
2. VDS, spol. s r.o., Ostrava-Poruba
IČ: 451 94 980
3. VAPES CE s.r.o., Horní Suchá
IČ: 258 88 595
4. STAVO-ČESTAV, s.r.o., Havířov-Šumbark
IČ: 640 85 236
5. GAWSTAV s.r.o., Havířov-Prostřední Suchá
IČ: 253 59 118
6. GUVAR s.r.o, Havířov-Šumbark
IČ: 268 54 686
4. varianty nabídky :

ne

5. podmínky realizace veřejné zakázky:

zahájení: 08/2011
ukončení: 09/2011
max. 55
min. 60

lhůta výstavby v kal. dnech
délka záruční doby v měsících
6. hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

7. základní kvalifikační předpoklady: v rozsahu dle § 53 odst. 1 zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(čestným prohlášením)
8. profesní kvalifikační předpoklady: - živnostenská oprávnění dle předmětu
veřejné zakázky (kopie)
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm uchazeč zapsán (kopie)
9. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady: - pojistná smlouva na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě v min. výši
3 mil. Kč (kopie příslušného dokladu)
10. technické kvalifikační předpoklady: - seznam provedených stavebních
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prací za poslední 3 roky obdobného
charakteru dle zadání veřejné zakázky
(podepsaný oprávněnou osobou
zhotovitele)
11. jmenování členů Hodnotící komise
Za zadavatele:
1. Ing. Petr Smrček
2. Mgr. Blanka Gelnarová
3. Mgr. Rudolf Šimek
Za RK:
4. p. Martin Dobeš
Administrátor VZ: 5. Bc. Miloš Klimeš

Náhradníci:
1. Bc. Daniel Pawlas
2. p. Gabriela Jandová
3. Mgr. Jiří Jekl
4. p. Jaromír Werner
5. Ing. Lenka Krejčová

12. lhůtu a místo pro podání nabídek: pátek 8.7.2011 do 9.00 hodin
v podatelně MMH
13. zveřejnění Výzvy : na internetových stránkách Magistrátu města Havířova
pověřuje
podpisem Výzvy o zahájení zakázkového řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
výzvu o zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení
Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
________________________________________________________________________________
1012/16RM/2011 - VZ/11/OIV/11 “ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ - vyhodnocení
nabídky podané jedním uchazečem_________________________________
Rada města Havířova
zadává
veřejnou zakázku VZ/11/OIV/11 uchazeči Městská realitní agentura s.r.o.
s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena
s nabídkovou cenou 3 384 164,00 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 06/2011
________________________________________________________________________________
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1013/16RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Tatabánye v Maďarsku ve dnech 22.-24.6.2011
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka do Tatabánye v Maďarsku ve dnech 22. – 24. 6. 2011
na 4. tematické setkání partnerů projektu PROSPECTS.
________________________________________________________________________________
1014/16RM/2011 - 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
________________________________________________________________________________
1015/16RM/2011 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – doplnění materiálů k valné hromadě___________
Rada města Havířova
jako zakladatel a 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
1. Organizační strukturu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. uvedenou
v Příloze č.1
2. Doplnění Investičního záměru společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. včetně
předpokládaných oprav a drobné údržby pro rok 2011-2012 dle Přílohy č.2
3. Informaci o doplnění Podnikatelského záměru společnosti ZÁMEK
Havířov, s.r.o. na rok 2011 na základě návrhu dozorčí rady společnosti
dle Přílohy č.3
________________________________________________________________________________

………………………………….....
Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 17. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.6.2011

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/64 359/Kl/2011

V Havířově dne 29.6.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 17. schůzi Rady města Havířova, konané dne 29.6.2011
1016/17RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 17.schůze RMH, konané dne 29.6.2011
1017/17RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 16. schůze RMH, konané dne 22.6.2011
1018/17RM/2011 - Schválení programu 17. schůze RMH, konané dne 29.6.2011
1019/17RM/2011 - OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ – rozhodnutí o námitkách
1020/17RM/2011 - Mimořádná odměna
1021/17RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 17. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.6.2011
1016/17RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 17.schůze RMH, konané dne 29.6.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 17. schůze Rady města Havířova, konané
dne 29.6.2011
Ing. Eduarda Heczka
________________________________________________________________________________
1017/17RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 16. schůze RMH, konané dne 22.6.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 16. schůze Rady města Havířova, konané
dne 22.6.2011.
________________________________________________________________________________
1018/17RM/2011 - Schválení programu 17. schůze RMH, konané dne 29.6.2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 17. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.6.2011 dle návrhu
________________________________________________________________________________
1019/17RM/2011 - OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ – rozhodnutí o námitkách___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele - Sdružení TD Havířov – COV a kanalizace
sestávající ze společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488,
a DOPRAVOPROJEKT, a.s., IČ: 31322000, proti rozhodnutí o vyloučení
a proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky
č. OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ ve znění Příloh č. 1 a 2
nevyhovuje
námitkám stěžovatele - Sdružení TD Havířov – COV a kanalizace sestávající
ze společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488,
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a DOPRAVOPROJEKT, a.s., IČ: 31322000,
z důvodů uvedených v Přílohách č. 3 a 4
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí zadavatele o námitkách
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli

Z: vedoucí OPS
T: 1.7.2011
________________________________________________________________________________
1020/17RM/2011 - Mimořádná odměna ______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městského kulturního střediska
Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové, za přípravu a průběh kulturního programu
Havířova v květech 2011, dle předloženého návrhu z rozpočtových prostředků
Městského kulturního střediska Havířov
________________________________________________________________________________
1021/17RM/2011 - 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. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Havířova
konané dne 20.7.2011

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/70 058/Kl/2011

V Havířově dne 20.7.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 18. schůzi Rady města Havířova, konané dne 20.7.2011
1022/18RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 18.schůze RMH, konané dne 20.7.2011
1023/18RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 17. schůze RMH, konané dne 29.6.2011
1024/18RM/2011 - Schválení programu 18. schůze RMH, konané dne 20.7.2011
1025/17RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1026/18RM/2011 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
1027/18RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
1028/18RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Balzacova, HavířovPodlesí o souhlas s převodem částky 230 000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investičního
1029/18RM/2011 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010
– ZŠ M.Pujmanové a ZŠ Jarošova
1030/18RM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec
2010 – červen 2011.
1031/18RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.11
o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově-Město
1032/18RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Petra Bezruče 1544/7 v Havířově-Podlesí
1033/18RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2
o vel. 0+1 na ulici Česká 1201/5 v Havířově-Město
1034/18RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
bytů
1035/18RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá
1036/18RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice
1037/18RM/2011 - Záměr prodeje pozemků v areálu bývalého Dolu Dukla, k.ú. Dolní Suchá
1038/18RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město
1039/18RM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
1040/18RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Juniecová
1041/18RM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mrázová
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1042/18RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – pan Minár
1043/18RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Vlachová, paní Tomiczková
1044/18RM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – pan Kolarčík_
1045/18RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Tenisový klub Havířov
1046/18RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá
1047/18RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská
část Životice“ – I část
1048/18RM/2011 - „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“, doplnění usnesení
1049/18RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
1050/18RM/2011 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře v objektu
Radnice
1051/18RM/2011 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu U Jeslí 2, HavířovŠumbark, a pozemku parc. č. 198 k. ú. Šumbark
1052/18RM/2011 - Ukončení nájmu dohodou, záměr pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže
1053/18RM/2011 - Ukončení nájmu dohodou, obecný záměr pronájmu nebytových prostor –
kanceláře v objektu Radnice
1054/18RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, obecný záměr pronájmu
ateliéru
1055/18RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
1056/18RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě Městské realitní
agentuře, s.r.o.
1057/18RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
na ul. Studentské 26, Havířov - Podlesí
1058/18RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– Ing. Jaroslav Prášek, CSc.
1059/18RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor, žádost o snížení
nájemného - p. Jindřich Příborský
1060/18RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Halina Michalcová
1061/18RM/2011 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení
3
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1062/18RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
1063/18RM/2011 - Uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
1064/18RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
1065/18RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
1066/18RM/2011 - Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách pro školní rok 2011/2012 na území města Havířova
1067/18RM/2011 - Návrh jednotného modelu financování veřejné osobní dopravy
v Moravskoslezském kraji
1068/18RM/2011 - Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2011,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
1069/18RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
1070/18RM/2011 - Záměr centrálního nákupu elektrické energie pro rok 2012
1071/18RM/2011 - Zpráva o nákladech za ustájení zvířat v Útulku MAX
1072/18RM/2011 - Smlouva č. 09035113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická,
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.
1073/18RM/2011 - Smlouva č. 09038343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov“
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
1074/18RM/2011 - Projekt CZ0078 – „Rekonstrukce a modernizace Základní školy Frýdecká
v Havířově-Bludovicích“ – založení zvláštního účtu
1075/18RM/2011 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence
kriminality na léta 2009-2011 v Havířově
1076/18RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - paní Adamcová Miroslava a Adamcová Ludmila
1077/18RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - manželé Eva Sedlářová a Jaroslav Sedlář
1078/18RM/2011 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 9. - 11.9.2011
4
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1079/18RM/2011 - Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů – Havířov
v květech 2011 - floristická soutěž „Květinové obrazy“
1080/18RM/2011 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.
1081/18RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku - 45. Festival
Dalmatinských klap Omiš 2010
1082/18RM/2011 - Zpráva z pracovní cesty do Tatabanye v Maďarsku ve dnech 22. - 24.6.2011
1083/18RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Výroba elektřiny a tepla“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí
1084/18RM/2011 - Stavba č. 10092 „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů
elektroinstalace, včetně osvětlení“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 996/OIV/2011
1085/18RM/2011 - Stavba č. 10024 „ Modernizace městské sportovní haly Havířov“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/10
1086/18RM/2011 - VZ/17/OIV/11 “ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ - vyhodnocení
nabídek podaných v rámci poptávkového řízení
1087/18RM/2011 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
1088/18RM/2011 - „Dopravní terminál Havířov“ - vyhlášení zjednodušeného podlimitního
řízení k veřejné zakázce na služby s názvem “Zpracování projektové
dokumentace v rámci investiční akce - Dopravní terminál Havířov“
1089/18RM/2011 - Zahraniční pracovní cestu do Chorvatska - změna usnesení
č.1004/16RM/2011
1090/18RM/2011 - Vyhlášení výběrového řízení
1091/18RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Chorvatska
1092/18RM/2011 - Technický stav budov v majetku města
1093/18RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 18. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.7.2011

1022/18RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 18.schůze RMH, konané dne 20.7.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 18. schůze Rady města Havířova, konané
dne 20.7.2011
p. Alici HEGYI
________________________________________________________________________________
1023/18RM/2011 - Schválení ověření zápisu ze 17. schůze RMH, konané dne 29.6.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 17. schůze Rady města Havířova, konané
dne 29.6.2011.
________________________________________________________________________________
1024/18RM/2011 - Schválení programu 18. schůze RMH, konané dne 20.7.2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 18. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.7.2011 dle návrhu
________________________________________________________________________________
1025/17RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5614/84/2010 Zřízení věcných břemen v rámci stavby:
„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
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vypouští
ze sledování tato usnesení
624/12RM/2011
655/12RM/2011
657/12RM/2011
726/13RM/2011
756/13RM/2011
764/13RM/2011
792/13RM/2011

844/14RM/2011
845/14RM/2011
861/14RM/2011
862/14RM/2011
863/14RM/2011
890/14RM/2011
901/14RM/2011
925/15RM/2011
927/15RM/2011
929/15RM/2011
931/15RM/2011
938/16RM/2011

946/16RM/2011
947/16RM/2011

Zrušení usnesení č. 501/10RM/2011 – Mária Mojová
ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady o volbě člena dozorčí rady
ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Různé a závěr
Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“
Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2011 floristická soutěž „Květinové obrazy“
Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce
„Havířov v květech“, konané dne 18.6.2011
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady - Volba členů
představenstva TSH a.s. včetně schválení smluv o výkonu
funkce
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1714/1,
1714/6, 1714/7, 1714/57, 2197, k.ú. Prostřední Suchá
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1823/16,
1880/1, 1930, 1965, k.ú. Bludovice
Stavba č. 7110 „Energeticky úsporná opatření ZŠ
Mládežnická“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 1234/OIV/10
Stavba č. 9034 „ Energeticky úsporná opatření
ZŠ M. Kudeříkové“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 1233/OIV/10
Stavba č. 7109 „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ
Selská“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1273/OIV/10
ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné
hromady společnosti
Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním
nájemným
Dohoda o dočasné uzavírce místní komunikace U Skleníků
v Havířově
Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a
majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově –
doplnění usnesení č. 853/14RM/2011 ze dne 1.6.2011
Výstavba nové budovy Kontaktního pracoviště krajské
pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě – Havířov
OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kulturním
domě Leoše Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o námitkách
Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1,
k.ú. Dolní Suchá“ podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 3 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Obránců
míru 619/3 v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č.67 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e
v Havířově-Město
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948/16RM/2011

Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.18
o velikosti 63.45 m2 v domě na ulici Slezská 770/5
v Havířově-Městě
949/16RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č.3 o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74
v Havířově-Městě
950/16RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č.8 o vel. 1+5 na ulici Heleny Malířové 1152/2
v Havířově-Šumbark
951/16RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 29 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22
v Havířově-Šumbark
952/16RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 2 o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1112/4
v Havířově-Šumbark
953/16RM/2011 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.14
o velikosti 48.78 m2 v domě na ulici Na Nábřeží 765/123
v Havířově-Městě
969/16RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4624,
k.ú. Havířov-město
973/16RM/2011 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
982/16RM/2011 Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
983/16RM/2011 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol,
zástupkyni statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce
Asterix - střediska volného času
986/16RM/2011 Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství
987/16RM/2011 Ukončení smlouvy č. 1069/MH/03 o zajištění servisu
odlučovačů ropných látek
988/16RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r.2011 odboru komunálních služeb
990/16RM/2011 Darovací smlouva o darování věci movité – Bohumín
991/16RM/2011 Darovací smlouva o darování věci movité – Horní Bludovice
992/16RM/2011 Zásady pro poskytování odměn členům JSDH Havířov
994/16RM/2011 „ZŠ Na Nábřeží, Havířov - Výměna rozvodů elektroinstalace,
včetně osvětlení“ – výběr nejvhodnější nabídky
995/16RM/2011 Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“–
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011
996/16RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.VII
1006/16RM/2011 EC 2011 – veřejné zakázky na stravovací a ubytovací služby
1007/16RM/2011 EC 2011 – veřejná zakázka na pronájem vybavení
soutěžních prostor
1008/16RM/2011 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova
společnosti Confero spol. s r.o. Praha
1011/16RM/2011 „ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ - zrušení
poptávkového řízení VZ/10/OIV/11 a vyhlášení nového
poptávkového řízení VZ/17/OIV/11
1012/16RM/2011 VZ/11/OIV/11 “ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ vyhodnocení nabídky podané jedním uchazečem
1019/17RM/2011 OŘ/3/OIV/11 - „Správce stavby - Splašková kanalizace
Bludovice a Dolní Datyně“ – rozhodnutí o námitkách
________________________________________________________________________________
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1026/18RM/2011 - 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 2011
________________________________________________________________________________
1027/18RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 52. – 61.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 52. – 61.
________________________________________________________________________________
1028/18RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Balzacova, Havířov-Podlesí
o souhlas s převodem částky 230 000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investičního_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Balzacova, Havířov – Podlesí převod
částky 230 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.
________________________________________________________________________________
1029/18RM/2011 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010
– ZŠ M.Pujmanové a ZŠ Jarošova___________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se změnou účelu použití neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2010
zřizovatelem jako podíl na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního
programu ZŠ M. Pujmanové ve výši 748 570,- Kč a ZŠ Jarošova
ve výši 149 998,- Kč a to následovně:
ZŠ M. Pujmanové … 353 718,05 Kč neinvestiční příspěvek
394 851,95 Kč investiční příspěvek
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ZŠ Jarošova

… 107 192,80 Kč neinvestiční příspěvek
42 805,20 Kč investiční příspěvek
________________________________________________________________________________
1030/18RM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – červen 2011_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010
až červen 2011
pokračovat
ve zhodnocování volných peněžních prostředků jejich investováním
formou správy aktiv prostřednictvím České spořitelny, a.s.
________________________________________________________________________________
1031/18RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.11
o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově-Město__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.11
o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 25.7.2011
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
________________________________________________________________________________
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1032/18RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Petra Bezruče 1544/7 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11
o velikosti 1+3 na ulici Petra Bezruče 1544/7 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 25.7.2011
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
________________________________________________________________________________
1033/18RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.2
o vel. 0+1 na ulici Česká 1201/5 v Havířově-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 0+1
na ulici Česká 1201/5 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 25.7.2011
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
________________________________________________________________________________

11

USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Havířova
konané dne 20.7.2011

1034/18RM/2011 - 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 15.6.2011 do 15.7.2011 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
15.6.2011 do 15.7.2011 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 15.6.2011
do 15.7.2011 dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 12.7.2011
dle přílohy č.6
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
1035/18RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá,
dle geometrického plánu nově označenou jako parc.č. 1714/172,
k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 212 m2,
manželům Františku a Janě Bartoňovým, Říjnová 2, Havířov-Prostřední Suchá,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
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1036/18RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/42 v k.ú. Bludovice,
zahrada o výměře 161 m2,
manželům Ing. Kateřině a Tomáši Treichelovým, bytem Šeříková 14,
Havířov-Bludovice, za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
1037/18RM/2011 - Záměr prodeje pozemků v areálu bývalého Dolu Dukla, k.ú. Dolní Suchá__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 63/4 o výměře 97 m2, parc.č. 63/6
o výměře 491 m2 a parc.č. 63/7 o výměře 103 m2 a části pozemku parc.č. 63/9
o výměře cca 370 m2 a pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 1 400 m2,
vše k.ú. Dolní Suchá
panu Bronislavu Moravcovi, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1004/21A,
IČ: 41365925 k již postaveným stavbám, za účelem vybudování manipulační
plochy u stávajících budov a pro dostavbu jeřábové dráhy
________________________________________________________________________________
1038/18RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 20 m2
panu Miroslavu Millerovi, bytem Havířov-Město, 17.listopadu 37/1130
za účelem výstavby garáže za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč
________________________________________________________________________________
1039/18RM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 48 m2
13
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panu Jiřímu Hrabovskému, bytem Havířov-Podlesí, P. Bezruče 1544/7
za účelem výstavby garáže pro obytný automobil za cenu 500,- Kč/m2,
celkem tedy za cca 24 000,- Kč
________________________________________________________________________________
1040/18RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Juniecová______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup podílu ve výši ¼ pozemku parc.č. 1087/3, ost.plocha, ost. komunikace,
o celkové výměře 74 m2 a podílu ve výši 5/96 na pozemku parc.č. 1087/4,
ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2 010 m2,
vše v kat. území Bludovice,
na kterých se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od paní Petry Juniecové, bytem Havířov-Bludovice, Zákostelí 307/6
za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 55 626,-Kč
(cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
1041/18RM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mrázová___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup podílu ve výši 1/4 pozemku parc.č. 1087/3, ost.plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 74 m2, k.ú. Bludovice,
na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od paní Zuzany Mrázové, bytem Havířov-Bludovice, U Jednoty 956/17
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8 169,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
1042/18RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – pan Minár
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup podílu ve výši 1/2 pozemku parc.č. 1087/3, ost.plocha, ost. komunikace,
o celkové výměře 74 m2 a podílu ve výši 5/48 pozemku parc.č. 1087/4,
ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2 010 m2, vše v kat. území
Bludovice , na kterých se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od pana Jiřího Minára, bytem Havířov-Bludovice, Zákostelí 307/6
za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 111 251,- Kč
(cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
14

USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Havířova
konané dne 20.7.2011

1043/18RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Vlachová, paní Tomiczková_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1087/7, ost.plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 62 m2, k.ú. Bludovice,
na kterém se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od spoluvlastníků
- paní Emmy Vlachové, bytem Havířov-Město, Ostrovského 948/22, podíl ve
výši ½
- paní Anny Tomiczkové, bytem Havířov-Město, Karvinská 1267/53, podíl ve
výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27 376,-Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
1044/18RM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – pan Kolarčík___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup podílu ve výši 5/96 pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha,
ost. komunikace o celkové výměře 2010 m2, k.ú. Bludovice,
na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od pana Davida Kolarčíka, bytem Havířov-Město, Dvořákova 78/5
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 47 457,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
1045/18RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Tenisový klub Havířov________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1213/14 o výměře 800 m2 a pozemku parc.č. 1213/41
o výměře 1552 m2, oba v kat. území Šumbark
od Tenisového klubu Havířov, se sídlem Havířov-Šumbark,
Opletalova 1218/8b, IČ: 60337443,
za navrhovanou smluvní cenu ve výši 140,- Kč/m2,
celkem tedy za 329 280,- Kč
________________________________________________________________________________
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1046/18RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá_______________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 287 m2
Jednotě-Jedność, spotřební družstvo se sídlem Český Těšín, Tovární 13
IČ: 00032387 za účelem užívání v souvislosti s provozem prodejny potravin
jako účelová komunikace a zeleň na dobu 10 let za podmínek:
- výpůjčitel zajistí minimálně 2x ročně pokosení zatravněné části pozemku a
pravidelnou údržbu zpevněné plochy
- vypůjčitel zajistí bezpečnost a schůdnost půjčeného pozemku, zejména
v zimním období
- vypůjčitel uhradí škody, které půjčiteli vzniknou v důsledku nezajištění
bezpečnosti a schůdnosti pozemku
- vypůjčitel není oprávněn umístit na pozemku bez souhlasu půjčitele
jakoukoliv stavbu
- v případě porušení některé z podmínek bude výpovědní doba činit 1 měsíc
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2011
________________________________________________________________________________
1047/18RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská
část Životice“ – I část_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“
A. uzavření smluv o výpůjčce po dobu výstavby a smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do uvedení stavby do trvalého
užívání věcné břemeno: ve výši 5násobku nájmu za 1m2 dle Cenového
věstníku MF ČR, tj. v současné době 25,-Kč/m2 x 5 let = 125,-Kč/m2,
včetně ochranného pásma a částka 500,-Kč za uložení šachtice
A/1. části parc.č. 2938/4, k.ú. Bludovice, o výměře cca 391 m2,
ve vlastnictví Ing. Jana Gajdacze, Na Dolanech 2, Havířov – Životice, LV 2356
A/2. části parc.č. 2938/21, k.ú. Bludovice, o výměře cca 137 m2,
ve vlastnictví Dany Stolarikové, Beethovenova 14, Havířov – Město, LV 1270
A/3. částí parc.č. 2933, 2935/1, 2932, 2934 k.ú. Bludovice,
16
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o celkové výměře cca 508 m2,
ve vlastnictví Josefa Vilčka, Na Dolanech 23, Havířov – Životice, LV 1301
A/4. části parc.č. 2946/1, 2946/2, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 88 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Barbory Fetterové, Zřídelní 14, Havířov – Dolní
Datyně, podíl ½, LV 6100, 2208
A/5. části parc.č. 2946/4, k.ú. Bludovice o výměře 7,5 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Josefa a Jany Gwόźdźových, Generála Svobody 26,
Havířov – Šumbark, LV 6101
části parc.č. 2946/4, k.ú. Bludovice, o výměře cca 7,5 m2, LV 6101 a části
parc.č. 2946/1, o výměře cca 42,5 v podílovém spoluvlastnictví Josefa
Gwόźdźe, Generála Svobody 26, Havířov – Šumbark, podíl ½ , LV 2208
A/6. části parc.č. 2946/2, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 42,5 m2,
ve vlastnictví Bronislava Gwόźdźe, Habrová 383, Třinec – Dolní Líštná,
podíl ½ , LV 6100
A/7. části parc.č. 2488, k.ú. Bludovice, o výměře cca 114 m2,
ve vlastnictví Marty Neuwirthové, Zelená 12, Havířov – Životice, LV 1307
A/8. části parc.č. 2168, k.ú. Bludovice, o výměře cca 3,5 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Evy Maroszové, Padlých hrdinů 22a,
Havířov – Životice, podíl ½, LV 1824
A/9. částí parc.č. 2167, k.ú. Bludovice, o výměře cca 88 m2,
ve vlastnictví Karla Taraby, Jindřišská 1507, Petřvald, LV 1823
a části parc.č. 2168, k.ú. Bludovice, o výměře cca 3,5 m2
v podílovém spoluvlastnictví, podíl ½ , LV 1824
A/10. částí parc.č. 2165, 2166/1, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 123 m2,
ve vlastnictví Ing. Radka Taraby, Padlých hrdinů 22b, Havířov – Životice,
LV 5464
A/11. části parc.č. 2160/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 129 m2,
ve vlastnictví Radima Slivky, Padlých hrdinů 20, Havířov – Životice, LV 1331
a části parc.č. 2160/3, k.ú. Bludovice, o výměře cca 9 m2,
v podílovém spoluvlastnictví, podíl ¼, LV 5329
A/12.části parc.č. 2160/3, k.ú. Bludovice, o výměře cca 16 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Andrey Hanákové a Marka Hanáka,
oba bytem Padlých hrdinů 20a, Havířov – Životice, podíl 1/8, 3/8, LV 5329
A/13. části parc.č. 2160/3, k.ú. Bludovice, o výměře cca 9m2,
v podílovém spoluvlastnictví Ivety Jurczkové, Resslova 10, Havířov – Město,
podíl ¼, LV 5329
A/14. části parc.č. 2149/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 235 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Ing. Tomáše a Jany Vlačihových, Padlých hrdinů 14a,
Havířov – Životice, LV 1926
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A/15. částí 2127/13, 2127/2, 2126/4, k.ú. Bludovice, k.ú. Bludovice, o celkové
výměře cca 241 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Lenky Szabové, Na Kněžíně 43, část Brodec,
Týnec Nad Sázavou, podíl ½, LV 5826
A/16. částí parc.č. 2127/12, k.ú. Bludovice, o výměře cca 215 m,
ve vlastnictví Ludovíta Glejtka, Ladova 7, Havířov – Šumbark, LV 2052
a částí parc.č. 2127/13, 2127/2,2126/4, k.ú. Bludovice,
o celkové výměře cca 241 m2, v podílovém spoluvlastnictví, podíl ½, LV 5826
A/17. části parc.č. 2132/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 8 m2,
ve vlastnictví Davida Kiedroňe, Na Osinách 1a, Havířov – Životice, LV 11
A/18. části parc.č. 2131/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 74 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Radomíra a Libuše Pawlasových, Na Osinách 1,
Havířov – Životice, podíl ½, LV 660
A/19. části parc.č. 2131/2, k.ú. Bludovice, o výměře cca 14,5 m2
ve spoluvlastnictví SJM Miroslava a Heleny Fukalových, Padlých hrdinů 12,
Havířov – Životice, podíl 4/8,
v podílovém spoluvlastnictví Heleny Fukalové, o výměře cca 3,6 m podíl 1/8,
spoluvlastnický podíl 3/8 Marie Trnkové - probíhá dědické řízení, LV 837
A/20. části parc.č. 3008/2, kú. Horní Suchá, o výměře cca 43 m2,
ve vlastnictví Ludmily Szymszové, Horní Těrlicko 192, LV 1124
A/21. části parc.č. 1896/4, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře cca 43 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Ing. Milana a Ing. Jany Bednářových,
Podolkovická 15b, Havířov – Prostřední Suchá, LV 3143
A/22. části parc.č. 1919/6, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře cca 1 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Antonína a Janiny Viochnových, Podolkovická 9,
Havířov – Prostřední Suchá, LV 386
A/23. části parc.č. 2938/26, k.ú. Bludovice, o výměře cca 39 m2,
ve vlastnictví Ing. Petra Smrčka, Dlouhá třída 1, Havířov – Město, LV 1437
A/24. části parc.č. 2135/2, k.ú. Bludovice, o výměře cca 91 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Aloise a Libuše Galáčových, Na Osinách 7, Havířov –
Životice, s tím, že zřízení věcného břemene bude zřízeno bezplatně, LV 135
A/25. části parc.č. 2134/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 97 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Ing. Radomíra a Lucie Kácalových, Bc., Na Osinách 5,
Havířov – Životice, LV 136
A/26. části parc.č. 2133/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 10 m2,
ve spoluvlastnictví SJM
Vladimíra Bednáře a Ivany Bednářových, Na Osinách 3, Havířov – Životice,
LV 457
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A/27. části parc.č. 2127/11, k.ú. Bludovice, o výměře cca 11 m2, ve
spoluvlastnictví SJM
Viléma a Haliny Lojkových, Na Osinách 12, Havířov – Životice, LV 3227
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce a smlouvě o smlouvě budoucí a konečné
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely stavby„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“
B. uzavření budoucích kupních smluv
B/1.
parc.č. 1919/4, 1910/8 v k.ú. Prostřední Suchá, o celkové výměře 1503 m2,
ve vlastnictví Ing. Jiřího Novotného, Keltičkova 46, Ostrava,
dle požadavku vlastníka, za cenu dle platných cenových předpisů
v době výkupu
B/2.
parc.č. 1910/7, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 1371 m2,
ve spoluvlastnictví Davida Poláčka, Okružní 399, Vestec
a Tomáše Poláčka, Jindřichova 2, Ostrava, dle požadavku vlastníků,
za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
B/3.
části parc.č. 3022/2, k.ú. Horní Suchá, o výměře cca 190 m2, ve vlastnictví
Radky Krištofové, Zelená 35, Horní Suchá, za cenu dle požadavku vlastníka
400,-Kč/m2
B/4.
části parc.č. 2466/11, k.ú. o výměře cca 22 m2,
ve vlastnictví Zdenky Foltýnové, Dlouhá třída 79, Havířov – Podlesí,
pro účely umístění příjezdové komunikace k čerpací stanici,
za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
B/5.
části parc.č. 2127/11, k.ú. Bludovice, o výměře cca 10 m2,
ve spoluvlastnictví Viléma a Haliny Lojkových, Na Osinách 12,
Havířov-Životice,
pro účely umístění příjezdové komunikace k čerpací stanici,
za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
________________________________________________________________________________
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1048/18RM/2011 - „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“, doplnění usnesení
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“
doplnění usnesení č. 835/14RM/2011, ze dne 1. 6. 2011, kterým bylo schváleno
zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného, statutárního města
Havířova, vlastníka veřejných částí kanalizačních přípojek, umístěných na
pozemcích, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
nájem pozemků
1. v k.ú. Šenov , na parc. č. 4366,
pronajímatel: SOLCA s.r.o., se sídlem 28. Října 2556/124, Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ: 268 52 233
nájemné: 25,-Kč/m2, + DPH, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
2. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 94/4, parc. č. 99/1
pronajímatelé podíloví spoluvlastníci:
Bc. Stanislav Klhůfek, Gabriela Klhůfková, Zřídelní 59/12,
Havířov – Dolní Datyně,
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě, v rozsahu dle veřejné části
přípojky dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 458
3. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 704/6,
pronajímatel: Monika Vrbacká, Strmá 403, 739 34 Šenov
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
4. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 91,
pronajímatel: Věra Galuszková, U Lesíka 57/4, Havířov – Dolní Datyně
nájemné: 400,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
5. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 500,
pronajímatel: Václav Přeček, Na Sosně 3/1, Havířov – Dolní Datyně
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
6. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 424/1, parc. č. 424/22, parc. č. 406/1,
parc. č. 406/6, Parc. č. 407/2,
pronajímatel: MONDO- REALITY, spol. s.r.o., Varšavská 469/96,
Ostrava- Hulváky IČ: 253 63 930
nájemné: 25,-Kč/m2, + DPH, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
7. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 706/15, parc. č. 706/14
pronajímatelé podíloví spoluvlastníci:
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USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Havířova
konané dne 20.7.2011

Eugenie Przeczek, Krzywa 5/5, Katowice, Polsko,
Janina Barbara Olewiňska, 3. Maja 117a), Chrzów, Polsko
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě, v rozsahu dle veřejné části
přípojky dle spoluvlastnických podílů uvedených na LV 272 a 404
8. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 563/1, parc. č. 568,
pronajímatel: Ing. Arch Nina Šťastná, Na Hliníkách 88/1,
Havířov - Dolní Datyně
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
9. v k.ú. Dolní Datyně, na parc. č. 49/5,
pronajímatelé podíloví spoluvlastníci:
Irena Bergerová, Fučíkova 1331/38, Karviná-Nové Město,
Ing. Jan Klimsza, K Důlku 400, 739 35 Václavovice,
Ing. Teodor Klimsza, Nad Tratí 251/14, Havířov – Dolní Suchá,
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě, v rozsahu dle veřejné části
přípojky v rozsahu dle spoluvlastnických podílů na LV 233
10. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 711/3, parc. č. 284/1
pronajímatel: Vladislav Kolorz, Občanská 140/1, Havířov – Dolní Datyně,
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
11. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 448/2,
pronajímatelé: manž. Czerepaka Marek, Czerepaková Dana, U potoka 41/6,
Havířov – Dolní Datyně,
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
12. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 431/1,
pronajímatel: Ing. Helga Augustinská, Kosmonautů 1224/27,
Havířov - Podlesí
nájemné: 25,-Kč/m2, sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
13. v k.ú. Dolní Datyně, na parc č. 528/1
pronajímatel: ČR – Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, IČ: 421 96 451
nájemné: 25,-Kč/m2, + DPH sjednané v původní smlouvě,
v rozsahu dle veřejné části přípojky
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv, nebo dodatků k již uzavřeným smlouvám o nájmu
a budoucím věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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1049/18RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4624, k.ú. Havířov - město,
dle GP č. 1783 – 1/2011 ze dne 28.4.2011
za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu
(investor: Bc. Martin Zámostný a Hana Zámostná, oba bytem Havířov-Podlesí,
Kosmonautů 1219/7)
za jednorázovou úhradu při výměře 3 m2, 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. 1446/22, k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3403 – 445/2011 ze dne 28.4.2011
za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu
(investor: Jiří Rudolf a Marie Rudolfová, oba bytem Ostrava – Radvanice,
Turgeněvova 1181/46)
za jednorázovou úhradu při výměře 0,7 m2, 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.
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011
________________________________________________________________________________
1050/18RM/2011 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře v objektu
Radnice_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 107
o výměře 19,62 m2 v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov –
Město. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
________________________________________________________________________________
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1051/18RM/2011 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu U Jeslí 2, HavířovŠumbark, a pozemku parc. č. 198 k. ú. Šumbark_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 1.097,59 m2
v objektu U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha
o výměře 3414 m2 v k.ú. Šumbark, za podmínek:
- v objektu bude zachována pobočka Městské knihovny Havířov
- v objektu nesmí být umístěna restaurace, herna
________________________________________________________________________________
1052/18RM/2011 - Ukončení nájmu dohodou, záměr pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže___________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 102,75 m2
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov – Město,
nájemci p. Petru Jachníkovi, IČ: 64062821, dohodou k 31. 7. 2011
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 102,75 m2
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov – Město, za podmínek:
1. Minimální nájemné je stanoveno na částku 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. Nebytové prostory byly využívány jako prodejna a servis domácích
spotřebičů.
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: 25.7. 2011
________________________________________________________________________________
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1053/18RM/2011 - Ukončení nájmu dohodou, obecný záměr pronájmu nebytových prostor –
kanceláře v objektu Radnice_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 223
o celkové výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov – Město,
nájemci Ing. Pavlu Koukolovi, IČ: 47176032, dohodou k 31. 7. 2011
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 223
o výměře 12,27 m2 ve 2.nadzemním podlaží části H objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov – Město.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.8. 2011
________________________________________________________________________________
1054/18RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, obecný záměr pronájmu
ateliéru_________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor – ateliéru o celkové výměře 54,54 m2
v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. 1. máje 2, Havířov-Město,
nájemci Akad. arch. Liboru Fránkovi, IČ: 10608851, dohodou k 31. 7. 2011
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – ateliéru
o celkové výměře 54,54 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu
ul. 1.máje 2, Havířov-Město.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč/m2/rok bez DPH.
________________________________________________________________________________
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1055/18RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 28 m2 v suterénu obytného domu
ul. Chrpová 2a, Havířov-Šumbark,
občanskému sdružení APROPO, IČ: 69206244, jako kancelář, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
1056/18RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě Městské realitní
agentuře, s.r.o.___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 72,60 m2 v suterénu obytného domu
ul. U Lesa 280/3, Havířov-Město,
spol. Městské realitní agentuře, s.r.o., IČ: 64084744, jako archiv, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
1057/18RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Studentské 26,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 119,67 m2 v přízemí
samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí,
p. Jaromíru Bělockému, IČ: 42909931, jako prodejnu krmiv, za podmínek:
- nájemné 800,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře 110,12 m2
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 9,55 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- hrazení nájemného a záloh za služby měsíčně
- stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
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1058/18RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– Ing. Jaroslav Prášek, CSc._______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 58,99 m2 v přízemí obytného domu
na Dlouhé třídě 475/27, Havířov-Město,
z nájemce p. Ing. Jaroslava Práška, CSc., IČ: 22959513,
na p. Janu Kušovou, IČ: 22974415
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 7. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna květin a zahrádkářských potřeb
________________________________________________________________________________
1059/18RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor, žádost o snížení
nájemného - p. Jindřich Příborský__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
podnájem nebytových prostor o výměře 76 m2 z celkové výměry 174,62 m2
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 25, Havířov-Město, nájemci
p. Jindřichu Příborskému, IČ: 40350835, pro podnájemce p. Filipa Příborského,
IČ: 87946785, a p. Jana Navrátila, IČ: 87946645, k provozování rychlého
občerstvení, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2.
snížení nájemného za nebytové prostory o celkové výměře 174,62 m2 v přízemí
obytného domu a o výměře 53 m2 v suterénu obytného domu na Dlouhé tř. 25,
Havířov-Město, nájemci p. Jindřichu Příborskému, IČ: 40350835:
- z původní sazby nájemného 1.826,- Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostory
o celkové výměře 174,62 m2
na novou sazbu ve výši 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- z původní sazby nájemného 370,- Kč/m2/rok bez DPH za skladové prostory
o celkové výměře 53 m2 na novou sazbu ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH,
s účinností od 1. 8. 2011, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
________________________________________________________________________________
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1060/18RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Halina Michalcová____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 67,80 m2 v přístavbě zdravotního střediska
na Dlouhé třídě 1134/83, Havířov-Město,
z nájemce p. Haliny Michalcové, IČ: 70324611,
na Ing. Stanislava Michalce, IČ: 73354112
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.169,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 7. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: oční optika Achesa
________________________________________________________________________________
1061/18RM/2011 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení_____
Rada města Havířova
neschvaluje
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše obytného
domu ul. Jarošova č. p. 1194, Havířov-Šumbark,
provozovateli spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001
________________________________________________________________________________
1062/18RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČ: 62331230,
pronájem nebytových prostor p. Iloně Fikrové, IČ: 75455161, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje alkoholických nápojů a tabákových
výrobků
- výměra nebytových prostor: 14,80 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2011
- nájemné: 266,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemce nebude hradit nájemné za měsíce červenec a srpen
________________________________________________________________________________
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1063/18RM/2011 - Uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o.
s účinností od 1. 7. 2011, který zahrnuje:
1. změnu Přílohy č. 2 mandátní smlouvy – „Správa budov, nebytových prostorů
nad rámec Přílohy č. 1 mandátní smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu“,
kdy se vypouští písm. D. Objekt bývalé Mateřské školy, Havířov-Šumbark,
ul. Boženy Němcové 3a/1207, včetně zahrady
2. změnu Přílohy č. 2 mandátní smlouvy – „Správa budov, nebytových prostorů
nad rámec Přílohy č. 1 mandátní smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu“,
kdy se doplňuje nové písm. J. Objekt Havířov-Šumbark, ul. U Jeslí č. p. 893,
včetně zahrady a stanoví se úplata za správu tohoto objektu
ve výši 4.002,- Kč bez DPH měsíčně
3. změnu Přílohy č. 3 mandátní smlouvy – „Seznam činností, které je mandatář
povinen vykonávat samostatně dle mandátní smlouvy, část první, čl. 1,
odst. 2.“, kdy se doplňuje v bodě 2. nové písm. ar) ve znění dle důvodové
zprávy
4. změnu Části čtvrté - Hospodářská činnost mandatáře mandátní smlouvy, kdy
se doplňuje čl. 7. odst. 1 ve znění dle důvodové zprávy
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 10
mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2011
________________________________________________________________________________
1064/18RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1. Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ 62 33 12 30) v celkové výši 46.000,- Kč
od společnosti GARRIS SERVICES a.s., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
(IČ 25 67 12 60)
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2. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
v celkové výši 20.000,- Kč
od společnosti OKD, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava –
Moravská Ostrava (IČ 26 86 31 54)
3. Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 50.000,- Kč
od společnosti AMI Communications spol. s.r.o., Týn 641/4, 110 00 Praha 1
(IČ 63 07 73 70)
4. SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
příspěvková organizace (IČ 00847470) v celkové výši 172.800.,- Kč
od Nadace OKD, Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava – Moravská
Ostrava (IČ 27 83 28 13)
na účely uvedené v důvodové zprávě
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2011
________________________________________________________________________________
1065/18RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011 odboru
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle důvodové zprávy
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2011
________________________________________________________________________________
1066/18RM/2011 - Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách pro školní rok 2011/2012 na území města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách pro školní rok 2011/2012 na území města Havířova, dle přílohy
________________________________________________________________________________
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1067/18RM/2011 - Návrh jednotného modelu financování veřejné osobní dopravy
v Moravskoslezském kraji_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o návrhu jednotného financování veřejné osobní dopravy
v Moravskoslezském kraji, dle přílohy
ukládá
1. Postoupit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje připomínky
statutárního města Havířov k předloženému návrhu jednotného financování
veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji dle důvodové zprávy,
varianta 2
Z: vedoucí OKS
T: 22.7.2011
2. Opakovaně předložit materiál na jednání RMH se stanoviskem
Moravskoslezského kraje k uplatněným připomínkám
Z: vedoucí OKS
________________________________________________________________________________
1068/18RM/2011 - Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r.2011,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Samostatné vyúčtování položky tržeb celkem při závěrečném vyúčtování
za r. 2011. Pokud skutečně dosažené tržby v r. 2011 budou vyšší než odhad
dopravce, bude rozdíl vrácen na účet statutárního města Havířov.
2. Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při
závěrečném vyúčtování za r. 2011 (po předchozím vyúčtování položky tržeb
celkem) za podmínky, že celková výše přiměřeného zisku, poskytnutého
v r. 2011 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
3. Uzavření Dodatku č. 6 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. 2011
ve výši 51 090 157 Kč,
z toho:
účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)
47 218 107 Kč
přiměřený zisk
3 872 050 Kč
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za podmínky schválení příslušných rozpočtových úprav v Zastupitelstvu
města Havířova
pověřuje
primátora města podpisem Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění MHD na území statutárního města Havířov č. OKS/770/08
ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1069/18RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 07/2011
________________________________________________________________________________
1070/18RM/2011 - Záměr centrálního nákupu elektrické energie pro rok 2012_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr centrálního (společného) nákupu elektrické energie pro rok 2012
pro statutární město Havířov, jeho příspěvkové organizace a obchodní
společnosti ve vlastnictví města Havířova
________________________________________________________________________________
1071/18RM/2011 - Zpráva o nákladech za ustájení zvířat v Útulku MAX__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozbor nákladů Technických služeb Havířov a.s. na ustájení psů a ostatních
drobných zvířat v Útulku MAX za 1. pololetí 2011 včetně přijatých opatření
na úsporu nákladů na provoz útulku, dle důvodové zprávy
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schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1421/OKS/2009, kterým se upravuje
článek V. cena s tím, že se snižují náklady na ustájení psů
a s účinností od 1.7.2011 náklady za ustájení 1 zvířete nově zní:
105,- Kč/1 psa/1 den bez DPH (126,- Kč vč. 20 % DPH)
80,- Kč/1 kočka nebo jiné drobné zvíře/1 den bez DPH (96,- Kč vč. 20 % DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě
č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata
v Havířově-Prostřední Suché
Z: vedoucí OKS
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
1072/18RM/2011 - Smlouva č. 09035113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická,
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 09035113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická,
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
v celkové výši 17 415 579,24 Kč ve znění přílohy
pověřuje
vedoucího oddělení strategického rozvoje Ing. Ladislava Nedorosta podpisem
Smlouvy č. 09035113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
________________________________________________________________________________
1073/18RM/2011 - Smlouva č. 09038343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov“
v rámci Operačního programu Životní prostředí______________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 09038343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská,
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
v celkové výši 7 307 339,40 Kč ve znění přílohy
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pověřuje
vedoucího oddělení strategického rozvoje Ing. Ladislava Nedorosta podpisem
Smlouvy č. 09038343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
________________________________________________________________________________
1074/18RM/2011 - Projekt CZ0078 – „Rekonstrukce a modernizace Základní školy Frýdecká
v Havířově - Bludovicích“ – založení zvláštního účtu___________________
Rada města Havířova
schvaluje
založení zvláštního účtu č. 3274592/0800 pro zajištění údržby výstupů projektu
CZ0078 – „Rekonstrukce a modernizace Základní školy Frýdecká v Havířově Bludovicích“, na který bude roční příspěvek činit minimálně 1% celkových
nákladů na projekt, tj. 135.249,26 Kč/rok.
________________________________________________________________________________
1075/18RM/2011 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence
kriminality na léta 2009-2011 v Havířově____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
Závěrečnou zprávu o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence
kriminality na léta 2009-2011 v Havířově dle přílohy
________________________________________________________________________________
1076/18RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - paní Adamcová Miroslava a Adamcová Ludmila______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Miroslavě Adamcové
a Ludmile Adamcové, trvale bytem Havířov-Město, Lípová 605/20
________________________________________________________________________________
1077/18RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - manželé Eva Sedlářová a Jaroslav Sedlář____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou manželům Evě Sedlářové
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a Jaroslavu Sedlářovi, oba trvale bytem Havířov-Město, Hlavní třída 164/38
________________________________________________________________________________
1078/18RM/2011 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 9.-11.9.2011_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Realizaci konání Havířovských slavností statutárního města Havířova
ve dnech 9.-11.9.2011 Městským kulturním střediskem Havířov,
dle důvodové zprávy a návrhu hlavního programu slavností
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 12.9.2011
povoluje
prodloužení produkce programu Havířovských slavností 2011 dne 9.9.2011
od 22,00 hod. do 01,00 hod., dne 10.9.2011 od 22,00 hod. do 01,00 hod.
Z: ředitelka MKS Havířov
________________________________________________________________________________
1079/18RM/2011 - Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů - Havířov v květech 2011
- floristická soutěž „Květinové obrazy“______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě v soutěži
„Květinové obrazy“ konané v rámci akce Havířov v květech 18.6.2011 takto:
1.místo - peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč
„Krtek a kalhotky“ Ing. Olga Fojtíková, Březiny 200, Děčín 27, 400502
2. místo - peněžitý dar ve výši 7.000,- Kč
„Pat a Mat“ ARBOR MORAVIA s.r.o., Opletalova 608/2, 736 01
Havířov – Šumbark
3. místo - peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč
„Rákosníček“ Sempra Praha a.s., šlechtitelská stanice Hranice, Trávnická 9,
Hranice 753 01
ukládá
předat peněžitý dar vyhodnoceným soutěžícím

Z: vedoucí TO
T: 7/2011
________________________________________________________________________________
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1080/18RM/2011 - 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 10. 6. 2011
________________________________________________________________________________
1081/18RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku - 45. Festival
Dalmatinských klap Omiš 2011_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Eduarda Heczka,
Mgr. Karin Mackové, Bc. Michaely Horňákové a p. Dalibora Klimši
do Omiše v Chorvatsku ve dnech 1. – 4. července 2011
________________________________________________________________________________
1082/18RM/2011 - Zpráva z pracovní cesty do Tatabanye v Maďarsku ve dnech 22. - 24.6.2011
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka,
kterou uskutečnil do Tatabanye v Maďarsku ve dnech 22. – 24. 6. 2011
v rámci 4. setkání partnerů projektu PROSPECTS
________________________________________________________________________________
1083/18RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Výroba elektřiny a tepla“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Výroba elektřiny a tepla“
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: 27.7.2011
________________________________________________________________________________
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1084/18RM/2011 - Stavba č. 10092 „ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů
elektroinstalace, včetně osvětlení“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 996/OIV/2011___________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. změnu způsobu úhrady ceny díla z jednorázové úhrady na dílčí měsíční
plnění
2. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 996/OIV/2011 na provedení stavby
„ZŠ Na Nábřeží, Havířov – Výměna rozvodů elektroinstalace, včetně
osvětlení“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení.
________________________________________________________________________________
1085/18RM/2011 - Stavba č. 10024 „ Modernizace městské sportovní haly Havířov“
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/10_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 60/OIV/2011 Čl. 2, odst. 2.1.
a Přílohy SoD č. 1 o dodatečné stavební práce za cenu 1 205 410,44 Kč
bez DPH (1 446 492,53 Kč včetně DPH)
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 60/OIV/2011 Čl. 2, odst. 2.1
a z Přílohy SoD č.1 stavebních prací za cenu 1 209 929,37 Kč bez DPH
(1 451 915,24 Kč včetně DPH)
3. změny položkového rozpočtu – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 60/OIV/2011
související s body 1 a 2 tohoto usnesení
4. změnu termínu plnění v čl.VI., odst.1 smlouvy o dílo č. 60/OIV/2011
a to prodloužení o 21 kalendářních dní.
5. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 60/OIV/2011 na provedení
stavby č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov“,
kterým bude snížena cena díla dle Článku VII. odst. 1 o částku 4 518,93 Kč
bez DPH ( 5 422,72 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1 a dále bude prodloužen
termín plnění dle Článku VI. odst.1. o 21 kalendářních dní.
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 60/OIV/2011 ze dne 11. 2.2011
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 60/OIV/2011
ze dne 11. 2. 2011
Z: vedoucí OIV
T: 28.7. 2011
________________________________________________________________________________
1086/18RM/2011 - VZ/17/OIV/11 “ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“ - vyhodnocení
nabídek podaných v rámci poptávkového řízení_______________________
Rada města Havířova
zadává
veřejnou zakázku VZ/17/OIV/11 uchazeči GG Building s.r.o. s tím, že
smlouva o dílo bude uzavřena s nabídkovou cenou 2 636 323,51 Kč bez DPH, ,
tj. 3 163 588,- vč. 20% DPH
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 07/2011
________________________________________________________________________________
1087/18RM/2011 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. doplnění Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle bodu 10.1.2 čl. 10
Subdodavatelé (podzhotovitelé) o společnosti uvedené v Příloze č.1
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení Stavby
č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu tohoto usnesení.
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011
ukládá
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předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
ze dne 18.01.2011
Z: vedoucí OIV
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
1088/18RM/2011 - „Dopravní terminál Havířov“ - vyhlášení zjednodušeného podlimitního
řízení k veřejné zakázce na služby s názvem “Zpracování projektové
dokumentace v rámci investiční akce - Dopravní terminál Havířov“______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce
na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční
akce - Dopravní terminál Havířov“
rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne

ano (1.část – DÚR, 2.část – DSP, 3.část – ZDS)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. DaF PROJEKT s.r.o., Ostrava
2. Ateliér Velehradský, s.r.o., Brno
3. PROJEKTSTUDIO EUCZ , s.r.o., Ostrava
4. Ing. Arch. Daniel Labuzík, Ostrava
5. PRODIN a.s., Pardubice
6. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
7. DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

IČ : 259 05 813
IČ : 292 63 140
IČ : 277 87 443
IČ : 731 92 457
IČ : 252 92 161
IČ : 474 50 347
IČ : 427 67 377

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 09/2011
ukončení: 11/2012

7. hodnotící kritéria:
- základní hodnotící kriterium: ekonomická výhodnost nabídky
- dílčí kriteria:
- 75% - Celková výše nabídkové ceny bez DPH
- 25% - Popis způsobu plnění veřejné zakázky a spolupráce
mezi zadavatelem a dodavatelem
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8. základní kvalifikační předpoklady:
dle § 53 odst. 2 a § 62 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ)
- prokázání formou čestného prohlášení nebo výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů
9. profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 54 písm. a) ZVZ (výpis z obchodního rejstříku)
dle § 54 písm. b) ZVZ (živnostenská oprávnění v rozsahu
předmětu plnění veřejné zakázky)
dle § 54 písm. d) ZVZ (příslušná osvědčení o autorizaci
v rozsahu potřebném pro plnění VZ)
prokázání odpovídajícími doklady nebo výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů
10. ekon. a finan. kvalif. předpoklady:
dle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ (pojistná smlouva na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 10 mil. Kč
na jednu pojistnou událost)
dle § 55 odst. 1 písm. c) ZVZ (údaj o celkovém obratu za
poslední tři uzavřená účetní období, průměrný roční obrat
za poslední 3 uzavřená účetní období nesmí činit méně než
4,5 mil. Kč; prokázání čestným prohlášením a účetními
výkazy)
11. technické kvalifikační předpoklady:
dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ (seznam významných služeb
realizovaných v posledních 3 letech; alespoň 3 významné
služby v oboru pozemní stavby, které spočívaly ve
zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a
dokumentace pro provádění stavby, u kterých byl
dodavatel na pozici generálního projektanta, přičemž
jedna služba o hodnotě investičních nákladů ve výši
alespoň 150 mil. Kč a 2 služby ve výši alespoň 60 mil. Kč)
dle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ (seznam členů odborného
týmu, a strukturované životopisy jednotlivých členů
odborného týmu).
Požadavky na odborný tým:
hlavní architekt: VŠ vzdělání, autorizace v oboru
„architektura“, min 10 let praxe v oboru, min. 5 zkušeností
na pozici „vedoucí týmu“, při poskytování služby
spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro
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stavební povolení k pozemní stavbě, dokumentace pro
výběr zhotovitele a dokumentace pro provádění stavby.
hlavní inženýr: VŠ vzdělání, autorizace v oboru „pozemní
stavby“, min. 10 let praxe v oboru, min. 5 zkušeností v
pozici „vedoucí týmu“, při poskytování služby spočívající
ve vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení k pozemní stavbě, dokumentace pro výběr
zhotovitele a dokumentace pro provádění stavby.
hlavní architekt i hlavní inženýr dále musí prokázat účast
na alespoň 2 službách spočívajících ve vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro výběr zhotovitele a dokumentace pro
provádění stavby pro rekonstrukci nebo novostavbu stavby
na dráze dle definice obsažené v ustanovení § 5 odst. 2
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.
1 člen týmu: VŠ vzdělání; autorizace v oboru „statika a
dynamika staveb“, min. 5 let praxe v oboru.
1 člen týmu: VŠ vzdělání; autorizace v oboru „technika
prostředí staveb“; min. 5 let praxe v oboru.
1 člen týmu: VŠ vzdělání; autorizace v oboru „požární
bezpečnost staveb“; minimálně 5 let praxe v oboru.
12. jmenování členů Komise pro otevírání obálek a Kvalifikační komise
Člen:
Náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
3. Ing. Vladimír Zapletal (ČD a.s.)
Ing. Libor Ondráček
13. jmenování členů Hodnotící komise
Člen:
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Eduard Heczko
3. Ing. Radoslav Basel
4. Ing. Vladimír Zapletal (ČD a.s.)
5. Ing. Dagmar Džupinová
14. zadávací lhůtu:

Náhradník:
Bc. Daniel Pawlas
Ing. Arch.Karel Mokroš
Bc. Miloš Klimeš
Ing. Libor Ondráček
Ing. Vladislav Varmuža

120 dnů

15. zveřejnění Výzvy o zahájení zadávacího řízení
na www.havirov-city.cz v sekci »Magistrát města » úřední deska
pověřuje
1. společnost Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČ: 264 54 807, se sídlem
Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jen „HHP“) realizací zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace v rámci
investiční akce - Dopravní terminál Havířov“ v rozsahu § 151 ZVZ
2. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Petra Smrčka,
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
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3. podpisem mandátní smlouvy se společností HHP na realizaci zadávacího
řízení a pověření dle § 151 ZVZ Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro
hospodářský rozvoj
ukládá
předložit mandátní smlouvu se společností Havel, Holásek & Partners s.r.o.
k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 30.7.2011
________________________________________________________________________________
1089/18RM/2011 - Zahraniční pracovní cestu do Chorvatska - změna usnesení
č.1004/16RM/2011_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu textu usnesení č.1004/16RM/2011 ze dne 22.6.2011 takto:
schvaluje
„zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, město Seget – Vranjica,
1. která se uskuteční ve dnech 12.07. do 26.07.2011
pro pana Miroslava Poláka, člena Zastupitelstva města Havířova,
2. která se uskuteční ve dnech od 12.07. do 16.07.2011
pro paní Alici Hegyi, členku Rady města Havířova“
________________________________________________________________________________
1090/18RM/2011 - Vyhlášení výběrového řízení_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že ke dni 31.8.2011 se vzdává funkce vedoucího odboru stavební a silniční
správní úřad Magistrátu města Havířova Ing. Radomír Konvičný
ukládá
vyhlásit výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru stavební
a silniční správní úřad
Z: tajemník MMH
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
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1091/18RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Chorvatska____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Chorvatska, město Seget - Vranjica
ve dnech 12.7. – 16.7.2011.
________________________________________________________________________________
1092/18RM/2011 - Technický stav budov v majetku města______________________________
Rada města Havířova
ukládá
podat informaci o technickém stavu nosných kovových konstrukcí budov
v majetku města a o četnosti provádění jejich revizí či kontrol
Z: ředitel MRA, MP
ředitelé PO
vedoucí dotčených odborů MMH
T: 9/2011
________________________________________________________________________________
1093/18RM/2011 - 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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z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.8.2011

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/81 666/Kl/2011

V Havířově dne 17.8.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 19. schůzi Rady města Havířova, konané dne 17.8.2011
1094/19RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 19.schůze RMH, konané dne 17.8.2011
1095/19RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 18. schůze RMH, konané dne 20.7.2011
1096/19RM/2011 - Schválení programu 19. schůze RMH, konané dne 17.8.2011
1097/19RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1098/19RM/2011 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2012
1099/19RM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
1100/19RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola Žákovská, Havířov-Město
o souhlas s převodem částky 110 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního
1101/19RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
1102/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Polakovič
1103/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Klempárová
1104/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslav Kubíček
1105/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petra Gomolová
1106/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Kleinová
1107/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Věra Mikulová
1108/19RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Vlasta Fráterová
1109/19RM/2011 - Mimořádné přidělení (konkrétního) obecního bytu – Monika Mikulašková
1110/19RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Mgr. Alena Spurná
1111/19RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Marie Šimončicová
1112/19RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Soňa Vallová a Josef
Vallo
1113/19RM/2011 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Miluše Papalová
1114/19RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark
1115/19RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice
2

USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.8.2011

1116/19RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1622/4, k.ú. Bludovice
1117/19RM/2011 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu
restaurace McDonald´s
1118/19RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark
1119/19RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark
1120/18RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č. 2170/117,
k.ú. Bludovice
1121/19RM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark
1122/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
1123/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark
1124/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark
1125/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město
1126/18RM/2011 - Směna pozemků k.ú. Šumbark –pan Káňa
1127/19RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – manželé Polcrovi
1128/19RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kotásková, paní Dolejšová,
paní Kubicová
1129/19RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – paní Lichnovská
1130/19RM/2011 - Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k. ú. Prostřední
Suchá, MK Nový Svět
1131/19RM/2011 - Výkup pozemků parc. č. 1793/11, parc. č. 1805/1 a části parc. č. 1807/1,
k. ú. Prostřední Suchá, MK Úzká
1132/19RM/2011 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“
1133/19RM/2011 - Finanční kompenzace za pozemek k.ú. Dolní Suchá, sloučený do veřejné
komunikace ul. Prachatická
1134/19RM/2011 - Pronájem nebo odkoupení oploceného areálu, k.ú. Šumbark – p. Konečný
1135/19RM/2011 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
1136/19RM/2011 - Pronájem části pozemku na místní komunikaci za účelem zřízení
vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo Taxi
1137/19RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Suchá“ – doplnění
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1138/19RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1379/5, 1675, 1676/1, 1682/5,
1682/6, 1682/7, 1683/3, 1701/5, 1704/3, 1709/1, 1716, k.ú. Bludovice
1139/19RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2996/6, 2996/10,
k.ú. Bludovice
1140/19RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.
1141/19RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na Dlouhé tř. 59,
Havířov-Město
1142/19RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
1143/19RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
1144/19RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
1145/19RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
1146/19RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže
1147/19RM/2011 - Žádost o změnu nájemní smlouvy
1148/19RM/2011 - Žádost o změnu doby nájemní smlouvy a souhlas s odepisováním
vložených investic - MUDr. Golasowski
1149/19RM/2011 - Zrušení usnesení rady města
1150/19RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – žádost o zrušení výpovědi nájemní
smlouvy
1151/19RM/2011 - Ukončení nájmu dohodou – Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov
1152/19RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku – p. Michal
Hlavatý
1153/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku
1154/19RM/2011 - Předání majetku města příspěvkovým organizacím k hospodaření
1155/19RM/2011 - Nevyužitý majetek města
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PŘEHLED USNESENÍ

z 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.8.2011

1094/19RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 19.schůze RMH, konané dne 17.8.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 19. schůze Rady města Havířova, konané
dne 17.8.2011
p. Eva RADOVÁ
________________________________________________________________________________
1095/19RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 18. schůze RMH, konané dne 20.7.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 18. schůze Rady města Havířova, konané
dne 20.7.2011
________________________________________________________________________________
1096/19RM/2011 - Schválení programu 19. schůze RMH, konané dne 17.8.2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.8.2011 dle návrhu
________________________________________________________________________________
1097/19RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
4535/69/10 Zřízení věcného břemene pro účely stavby:
„Rekonstrukce chodníků Hlavní třída, IV. etapa“
718/13RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Přechod pro chodce na ul. 17. listopadu v Havířově-Městě“
5
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747/13RM/2011 Žádost o finanční podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2011
766/13RM/2011 Odmítnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
841/14RM/2011 Smlouva o výpůjčce pozemků pro účely stavby: „
Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov – U Šimaly“
843/14RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1122,
k.ú. Šumbark
854/14RM/2011 Uzavření Dohody o ukončení platnosti smluv - provozování
kanalizace ve vlastnictví statutárního města – SmVaK, a.s.
874/14RM/2011 Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu
Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2011/2012
877/14RM/2011 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
894/14RM/2011 Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou
organizací statutárního města Havířova
919/15RM/2011 UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova - části města
Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ –
rozhodnutí o námitkách
924/15RM/2011 Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního
města Havířov
978/16RM/2011 Uzavření nájemní smlouvy na garáž ul. J. Švermy č. p. 39,
Havířov-Město
997/16RM/2011 Projektová dokumentace Snižování spotřeby energie
v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově – Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo 56/OIV/10
998/16RM/2011 Projektová dokumentace ZŠ Mládežnická, ZŠ a MŠ Selská,
energeticky úsporná opatření – Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo 789/OIV/09
999/16RM/2011 Projektová dokumentace ZŠ Kudeříková (mimo objekt
tělocvičny) energeticky úsporná opatření – Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo 790/OIV/09_
1000/16RM/2011 VZ/DsH/2/11 - „Zastřešení balkónu objektu Domova seniorů
Havířov“
1001/16RM/2011 Souhlas zřizovatele ke stavebním úpravám areálu zahrady
střediska ,,Luna“ Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace, z prostředku investičního fondu
1002/16RM/2011 Souhlas zřizovatele s přijetím grantu z Nadace OKD
v nadačním programu „Pro zdraví“
1031/18RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č.11
o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově-Město
1032/18RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 11 o vel. 1+3 na ulici Petra Bezruče 1544/7 v HavířověPodlesí
1033/18RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.2 o vel. 0+1 na ulici Česká 1201/5 v Havířově-Město
1046/18RM/2011 Výpůjčka pozemku parc.č. 1319/1, k.ú. Prostřední Suchá
1049/18RM/2011 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
6
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1052/18RM/2011 Ukončení nájmu dohodou, záměr pronájmu nebytových
prostor formou veřejné soutěže
1064/18RM/2011 Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěv ovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
1065/18RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
1069/18RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r.2011 odboru komunálních služeb
1071/18RM/2011 Zpráva o nákladech za ustájení zvířat v Útulku MAX
1083/18RM/2011 Vyjádření k oznámení záměru „Výroba elektřiny a tepla“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
1085/18RM/2011 Stavba č. 10024 „ Modernizace městské sportovní haly
Havířov“– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 60/OIV/10
1086/18RM/2011 VZ/17/OIV/11 “ZŠ Žákovská – oprava soc. uzlů, pavilon A“
- vyhodnocení nabídek podaných v rámci poptávkového
řízení
1090/18RM/2011 Vyhlášení výběrového řízení
________________________________________________________________________________
1098/19RM/2011 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2012_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram zpracování „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2012“
a „Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2012“,
který je přílohou předkládaného materiálu
________________________________________________________________________________
1099/19RM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
zahájení poptávkového řízení na zhodnocení finančních prostředků
Fondu rozvoje hospodářských aktivit města Havířova ve výši 15 000 000,00 Kč
na dobu 3 měsíců formou termínovaného vkladu
ukládá
předložit výsledek zadávacího řízení k rozhodnutí na jednání rady města
Z: vedoucí EO
T: 7.9.2011
________________________________________________________________________________
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1100/19RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola Žákovská, Havířov-Město
o souhlas s převodem částky 110 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Žákovská, Havířov-Město převod
částky 110 000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního.
________________________________________________________________________________
1101/19RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 62. – 63.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 62. – 63.
________________________________________________________________________________
1102/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Polakovič__________________
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 Polakovičovi, t.b. Jarošova 856/25, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1103/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Klempířová_______________
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 Marii Klempárové, t.b. Tesařská 322/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1104/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslav Kubíček_______________
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 Miroslavu Kubíčkovi, t.b. Ostrovského 943/12, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1105/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petra Gomolová_________________
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 Petře Gomolové, t.b. U Stromovky 269/18, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1106/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Kleinová___________________
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 Janě Kleinové, t.b. Kosmonautů 1206/3, Havířov-Podlesí pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1107/19RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Věra Mikulová__________________
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 Věře Mikulové, t.b. Kapitána Jasioka 869/11, Havířov-Prostřední
Suchá
________________________________________________________________________________
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1108/19RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Vlasta Fráterová____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v přízemí nebo v domě
s výtahem v kterékoliv lokalitě města
paní Vlastě Fráterové, t.b. Stavbařská 279/8, Havířov-Město
pod podmínkou, že:
- byt č. 13 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
________________________________________________________________________________
1109/19RM/2011 - Mimořádné přidělení (konkrétního) obecního bytu – Monika Mikulašková
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení 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. Moskevská 1072/7 v Havířově-Městě
paní Monice Mikulaškové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1110/19RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Mgr. Alena Spurná________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 23 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Vrchlického 1479/16 v Havířově-Podlesí
paní Mgr. Aleně Spurné, t.b. Vrchlického 1479/16, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
1111/19RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Marie Šimončicová________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2 se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. M. Pujmanové 1117/14 v Havířově-Šumbarku
paní Marii Šimončicové, t.b. M. Pujmanové 1117/14, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že:
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-obecní byt č.8 o vel. 1+5, jehož je jmenovaná k dnešnímu dni nájemkyní,
řádně vrátí zpět správci domovního fondu statutárního města Havířova,
tj.MRA, s.r.o.
-nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1112/19RM/2011 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Soňa Vallová a Josef
Vallo___________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+3 s věcně
usměrňovaným nájemným ve výši sazby 50,02 Kč/m² podlahové plochy bytu
v domě na ul. Antala Staška 1087/3 v Havířově-Městě
manž. Soni Vallové a Josefu Vallovi, t.b. Antala Staška 1087/3, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1113/19RM/2011 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Miluše Papalová__________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
udělení výjimky z čl. V, bodu 1 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům paní Miluši Papalové, t.b. Zelená 1010, Horní Suchá s tím,
že nájemné u obecního bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě na ul. 17. listopadu 1257/2
v Havířově-Podlesí bude jmenovanou hrazeno měsíčně
ruší
usnesení RMH čís. 697/13RM/2011 ze dne 11.5.2011
________________________________________________________________________________
1114/19RM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/2, zahrada o výměře 50 m2, k.ú. Šumbark,
manželům Ing. Petru a Aleně Kučerovým, Na Nábřeží 16/27, Havířov-Město,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
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1115/19RM/2011 -Záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 575, zahrada o výměře 181 m2,
panu Marku Robenkovi, bytem Petřvaldská 67, Havířov-Šumbark
a panu Pavlu Robenkovi, Horní Bludovice 626, za účelem přístupu a příjezdu
k objektu ERPEKO, a.s.,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
1116/19RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1622/4, k.ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1622/4, k.ú. Bludovice,
o výměře cca 67 m2, panu Pavlu Foldynovi, bytem Na Grůni 14/607,
Havířov-Bludovice, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu
________________________________________________________________________________
1117/19RM/2011 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu
restaurace McDonald´s___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198
o výměře 5 m2, část parc.č. 2196 o výměře cca 2 900 m2, parc.č. 2199
o výměře 114 m2, v kat. území Havířov-město, tj. plocha o celkové
výměře 3 043 m2, společnosti Gibelotte a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle,
Bartoškova 1448/26, IČ: 28195701
za účelem výstavby restaurace rychlého občerstvení McDonald´s s tím,
že Zastupitelstvu města Havířova bude předložen materiál ke schválení prodeje
uvedených pozemků za splnění následujících podmínek:
- investor zpracuje jednoduchou zastavovací studii komplexně řešící celou
zájmovou lokalitu jihovýchodně od Dělnické třídy (tzn. včetně poz.
parc.č. 2194/1-parkoviště u MSH) mezi ul. Astronautů a Mánesovou
s umístěním restaurace rychlého občerstvení McDonald´s a Polyfunkčního
domu na poz.parc.č.2194/1 v k.ú. Havířov-město (podklady k dispozici
na odboru územního rozvoje MMH)
- zastavovací studie navrhne dopravní řešení celé lokality, kdy navržený
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obslužný dopravní skelet bude schopen kapacitně obsloužit celou uvažovanou
zástavbu mezi ul. Astronautů a Mánesovou a to jak pro dynamickou, statickou
dopravu tak i pro pěší a cyklisty a také s ohledem na potenciální zvýšení
dopravní zátěže těchto ulic
- zastavovací studie navrhne a prověří architektonické řešení (kompozice
hmot, vyvážené výškové řešení-únosná maximální podlažnost nové zástavby
s ohledem na okolní stávající zástavbu)celé městské ulicové zástavby mezi
uvedenými ulicemi a to s akcentem na budoucí nově vzniklé exponované
nároží v křižovatce ul.Astronautů a Dělnické třídy
- zastavovací studie bude obsahovat koordinační situaci v M 1:500,
schematické půdorysy provozovny restaurace s popisem navržené dispozice
v M 1:250, vymezení obvodového pláště Polyfunkčního domu s vjezdy,
výjezdy a vstupy (viz podklady na odboru územního rozvoje),uliční
severozápadní rozvinuté pohledy v M 1:400, vizualizaci celé lokality s novou
zástavbou
- zastavovací studie bude předána odboru správy majetku k projednání
v odborných útvarech MMH (odbory územního rozvoje, komunálních služeb,
investiční výstavby, stavební a silniční správní úřad, životního prostředí,
Rozvojová komise Rady města Havířova a poté ve vedení města Havířova)
neschválit
záměr prodeje části pozemků parc. č. 2200 o výměře 1850 m2,
k.ú. Havířov-město
________________________________________________________________________________
1118/19RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1452/12 v k.ú. Šumbark, zahrada o výměře 195 m2,
paní MUDr. Haně Žákové, bytem Jana Švermy 10, Havířov – Město,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 68.210-Kč (tj. cca 350,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého
posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 69.910,-Kč
schvaluje
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark, zahrada
o výměře 195 m2, paní Natálii Krukovské, bytem Školní 19, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady ke dni 30.9. 2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2011
________________________________________________________________________________
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1119/19RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1028/18 v k.ú. Šumbark zahrada o výměře 293 m2,
manželům Vladimíru a Janě Horylovým, bytem Řadová 24,
Havířov-Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu,
za tržní cenu ve výši 94.930,-Kč (tj. cca 324,-Kč/m2) + cena za zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 96.630,-Kč
________________________________________________________________________________
1120/18RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č. 2170/117,
k.ú. Bludovice____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 2172/5 o výměře cca 88 m2 a části pozemku
parc.č. 2170/117 o výměře cca 45 m2, kat. území Bludovice
manželům Ing. Igor Třaska a Jana Třasková, bytem Havířov-Město,
Ostrovského 933/4 za účelem rozšíření zahrady za cenu tržní ve výši
cca 55 800,- Kč (tj.400,- Kč/m2 +2 600,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
1121/19RM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark ____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 673 m2 a pozemku
parc.č. 1642/1 o výměře cca 508 m2, celkem cca 1181 m2
v kat. území Šumbark
manželům Petru Pikalovi a Kateřině Pikalové, bytem Havířov-Šumbark,
Letní 15/487 za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové
komunikace k RD za cenu ve výši cca 581 130,- Kč (tj. 490,- Kč/m2 + 2 440,Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
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1122/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
o výměře cca 260 m2
manželům Josefu Koláčkovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 38
a Dáši Koláčkové, bytem Šenov, Pod Šodkem 1663
za účelem rozšíření stávajícího autovrakoviště a úpravy pozemku
za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem cca 106 000,- Kč
(tj. 400,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
1123/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 3 600 m2
společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, J.Fučíka 923,
IČ: 278 43 599 za účelem vybudování nájemních objektů - nepotravinářské
plochy, služby, parkoviště a dopravního napojení
za cenu tržní ve výši cca 3 494 300,- Kč (tj. 970,- Kč/m2 + 2 300,- Kč
za zpracování znaleckého posudku) a cenu trvalých porostů (výměra a počet
stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu)
s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu
________________________________________________________________________________
1124/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark o výměře cca 370 m2
manželům Rostislavu Gattnarovi a Miroslavě Gattnarové,
bytem Havířov-Město, Fibichova 226/19
za účelem rozšíření stávající stavby občanské vybavenosti včetně příjezdových
a manipulačních ploch
za cenu tržní ve výši cca 186 900,- Kč (tj. 500,- Kč/m2 + 1 900,- Kč
za zpracování znaleckého posudku) a cenu trvalých porostů
(výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu)
________________________________________________________________________________
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1125/19RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o doporučení prodeje části pozemku parc.č. 4090,
k.ú. Havířov-město o výměře cca 610 m2
________________________________________________________________________________
1126/18RM/2011 - Směna pozemků k.ú. Šumbark –pan Káňa___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu části pozemku parc.č. 1460/239 , ost.plocha, zeleň o výměře cca 338
m2, k.ú. Šumbark ve vlastnictví statutárního města Havířova včetně trvalých
porostů za pozemky parc.č. 1454/9, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 65
m2, část parc.č. 1460/43, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 147 m2 ,
parc.č. 1460/45, ost.plocha, zeleň o výměře 14 m2, parc.č. 1460/227,
ost.plocha, zeleň o výměře 13 m2 a parc.č. 1460/228, ost.plocha, ost.
komunikace o výměře 99 m2, k.ú. Šumbark o celkové výměře 338 m2, na
kterých se nachází část místní komunikace ul. Gen. Svobody, ul. Vedlejší,
chodníky a veřejná zeleň v majetku města, ve vlastnictví pana Milana Káni,
bytem Petřvald, Šumbarská 709 v hodnotě cca 188 953,- Kč tak, aby ceny
směňovaných pozemků včetně trvalých porostů byly stejné, bez finančního
doplatku (výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického
plánu)
________________________________________________________________________________
1127/19RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – manželé Polcrovi__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1087/2, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře
100 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí
od manželů pana Vlastimila Polcra a Andrey Polcrové, Havířov-Bludovice,
Zákostelí 1133/13
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 44 160,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
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1128/19RM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kotásková, paní Dolejšová, paní
Kubicová________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků parc.č.2515/6, ost.komunikace, o výměře 68 m2,
parc.č. 2515/7, ost. komunikace o výměře 252 m2 a parc.č. 2515/8,
ost.komunikace o výměře103 m2, kat.území Bludovice,
na kterých se nachází místní komunikace U Křížů od spoluvlastníků
- Kotásková Mária, bytem Ostrava-Poruba, Francouzská 6022/1,
podíl ve výši ½
- Liana Dolejšová, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1200/34,
podíl ve výši ¼
- dědicové paní Danuše Kubicové, posledně bytem Havířov-Město,
17. listopadu 1130/37, podíl ve výši 1/4
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 186 776,- Kč ( tj. cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
1129/19RM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – paní Lichnovská_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1435/12, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 419 m2,
k.ú. Šumbark, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Školní
od vlastníka paní Pavly Lichnovské, bytem Ostrava-Hrabůvka, Oráčova 772/14
dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 185 030,- Kč
(tj. cca 441,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
1130/19RM/2011 - Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k. ú. Prostřední
Suchá, MK Nový Svět_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
výkup spoluvlastnického podílu 1/36, pozemku k.ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 2665 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2846 m2,
užívaného jako veřejná komunikace Nový Svět, spoluvlastník: Anna Dziková,
bytem Nový Svět 1364/204, Havířov-Prostřední Suchá
kupní cena: dohodou 350,-Kč/m2, tj. při výměře podílu 79,05 m2,
celkem 27.670,-Kč
________________________________________________________________________________
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1131/19RM/2011 - Výkup pozemků parc. č. 1793/11, parc. č. 1805/1 a části parc. č. 1807/1,
k. ú. Prostřední Suchá, MK Úzká___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1793/11 o výměře 171 m2,
parc.č. 1805/1 o výměře 268 m2 a části pozemku parc. č. 1807/1
o výměře cca 90 m2, dle zaměření, užívaných jako veřejná komunikace
ul. Úzká,
prodávající spoluvlastníci: Irena Pelcová, Elišky Krásnohorské 1260/5,
Havířov – Podlesí,
Olga Rozbrojová, Josefa Kotase 133/12a, HavířovDolní Datyně,
kupní cena: dohodou 400,-Kč/m2, tj. při celkové výměře pozemků cca 529 m2,
celkem cca 211.600,-Kč
________________________________________________________________________________
1132/19RM/2011 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul.
Anglická, Havířov – Šumbark“_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení č. 1022/19/ZM/09, ze dne 2.11.2009, kterým byla schválena směna
části pozemku v majetku města, k.ú. Šumbark, parc. č. 35/1
o výměře cca 258 m2,
pro účely přístavby parkoviště ke zdravotnímu středisku, za část pozemku
k. ú. Šumbark parc. č. 37 o výměře cca 86 m2, pro výstavbu chodníku
a cyklostezky
ve vlastnictví: První Kochova, s.r.o., ul.Kochova 1227, Havířov-Šumbark,
IČ: 268 64 291
schválit
pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov- Šumbark“
koupi pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře 730 m2,
pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
prodávající: První Kochova, s.r.o., ul. Kochova 1227, Havířov-Šumbark,
IČ: 268 64 291
kupní cena: dle požadavku vlastníka obvyklá-tržní ve výši 300.000,-Kč
________________________________________________________________________________
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1133/19RM/2011 - Finanční kompenzace za pozemek k.ú. Dolní Suchá, sloučený do veřejné
komunikace ul. Prachatická________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“
poskytnutí finanční kompenzace dle požadavku paní Uršuly Němcové
a paní Renáty Rybarčíkové, obě bytem:Prachatická 211/68, Havířov-Dolní Suchá
za pozemek původní parc. č. 721/5, k.ú. Dolní Suchá, o výměře 153 m2,
zaniklý sloučením do veřejné komunikace ul. Prachatická, bez předchozího
vypořádání výše náhrady: je stanovena v souladu s ustanovením zákona
229/1991 Sb., „Zákon o půdě“, a dle vyhlášky č. 316/1990 Sb., O oceňování
nemovitostí, ve výši 100,-Kč/m2, tj za 153 m2, 15.300,-Kč.
________________________________________________________________________________
1134/19RM/2011 - Pronájem nebo odkoupení oploceného areálu, k.ú. Šumbark – p. Konečný_
Rada města Havířova
neschvaluje
dlouhodobý pronájem oploceného areálu – pozemku parc.č. 826/2, ost.plocha,
jiná plocha o výměře 3 990 m2 , pozemku parc.č. 826/4, zast. plocha,
nádvoří o výměře 383 m2 a budovy čp. 1219 na pozemku parc.č. 826/4,
vše v katastrálním území Šumbark s předkupním právem
od vlastníka pana Dušana Konečného, bytem Havířov-Podlesí,
Vrchlického 1477/20
za účelem využití sběrného dvoru v městské části Havířov-Šumbark
nájemné - ve výši 45 000,- Kč/ měsíčně
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
odkoupení oploceného areálu–pozemku parc.č. 826/2, ost.plocha, jiná plocha
o výměře 3 990 m2, pozemku parc.č. 826/4, zast. plocha, nádvoří
o výměře 383 m2 a budovy čp. 1219 na pozemku parc.č. 826/4,
vše v katastrálním území Šumbark
od vlastníka pana Dušana Konečného, bytem Havířov-Podlesí,
Vrchlického 1477/20
za účelem využití sběrného dvoru v městské části Havířov-Šumbark
za dohodnutou kupní cenu ve výši 7 281 000,- Kč, formou dvou splátek
v roce 2011 a v roce 2012
________________________________________________________________________________
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1135/19RM/2011 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, dle geometrického plánu
označenou jako parc.č. 2411/22, o výměře 292 m2, k.ú. Šumbark,
manželům Lence a Rostislavu Kolkovým, bytem Konzumní 20, HavířovŠumbark, za účelem zahrady, ke dni 31.8. 2011
2. pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark, dle geometrického
plánu označenou jako parc.č. 2411/22, o výměře 292 m2, k.ú. Šumbark,
panu Davidu Vitošovi, bytem Konzumní 9c, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.9.2011,
s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě z důvodu
realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení silnice“,
- nájemné dle platné metodické pomůcky ve výši 1.460,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2011
________________________________________________________________________________
1136/19RM/2011 - Pronájem části pozemku na místní komunikaci za účelem zřízení
vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo Taxi______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město, o výměře 12 m2,
s podélným stáním, ul. Železničářů v Havířově-Městě,
pro pana Rostislava Šeredu, bytem Střední 3, Havířov-Šumbark,
za podmínek:
- na dobu určitou (1 rok) s účinností od 1.9. 2011
- za částku 30.100,-Kč/1stání/rok vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu nájemní smlouvy
- nájemce splní všechny podmínky stanovené odborem komunálních služeb
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011
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ukládá
1. informovat o výsledcích kontrol užívání vyhrazených stání pro vozidla
taxislužby tam, kde parkovací místa pro vozidla Taxi byla pronajata
Z: vedoucí OKS
T: 9/2011
2. provést kontrolu dodržování dopravních předpisů pro parkování
na přechodném vodorovném dopravním značení na místech nepronajatých
parkovacích stání vozidel Taxi
Z: ředitel MP Havířov
T: 9/2011
________________________________________________________________________________
1137/19RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Suchá“ – doplnění__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“
1. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Dolní Suchá,
parc. č. 2736/14 a parc. č. 359, rozsahu cca 45 m2, dle zaměření dokončené
stavby,
povinný: Luděk Král, Dukelská 632/6c, Havířov-Šumbark
ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka veřejné části
kanalizační přípojky umístěné na pozemcích,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
2. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Dolní Suchá,
parc. č. 2566/1, 2567, 2595, 2598 a 2599, v celkovém rozsahu cca 392 m2,
dle zaměření dokončené stavby,
povinný: Radek Waloszek, Na Kopci 274/15, Havířov-Dolní Suchá,
ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka hlavního
kanalizačního řadu (stoka ED-2) a veřejných částí kanalizačních přípojek
umístěných na pozemcích
hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
3. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Dolní Suchá,
parc. č. 2528
v rozsahu cca 162 m2, dle zaměření dokončené stavby,
povinný: Jiří Rojík, Na Kopci 1354/17a, Havířov-Dolní Suchá
ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka hlavního
kanalizačního řadu, (stoka ED-2) a veřejných částí kanalizačních přípojek
umístěných na pozemku,
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hodnota břemene: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,-Kč/1 ks
šachtice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce a o budoucím a konečném věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
1138/19RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1379/5, 1675, 1676/1, 1682/5,
1682/6, 1682/7, 1683/3, 1701/5, 1704/3, 1709/1, 1716, k.ú. Bludovice_______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1379/5,
1675, 1676/1, 1682/5, 1682/6, 1682/7, 1683/3, 1701/5, 1704/3, 1709/1, 1716,
k.ú. Bludovice,
za účelem uložení plynovodu a přípojek v rámci stavby :
„Rekonstrukce plynovodu a přípojek Havířov – lokalita Bludovický kopec,
IV. etapa“, za jednorázovou úhradu ve výši 5 –ti násobku nájmu 1m2 Cenového
věstníku MF ČR , tj. v současné době 25,- Kč/m2 x 5 = 125,- Kč/m2 včetně
ochranného pásma, minimálně však 5.000,- Kč + DPH, dle Metodické pomůcky
ze dne 2.9.2009, č. usn. 3951/59/09,
dotčená výměra činí 3.027 m2 , tj. 378.375,- Kč + DPH , tj. 378.375,- Kč +
75.675,- Kč = 454.050,- Kč celkem,
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem : Plynární 420/3, Ostrava-Moravská
Ostrava, PSČ 702 72, IČ : 277 68 961, zast. RWE GasNet, s.r.o., se sídlem :
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ : 272 95 567
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: 31.10.2011
________________________________________________________________________________
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1139/19RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2996/6, 2996/10, k.ú.
Bludovice_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2996/6,
2996/10, k.ú. Bludovice,
za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení v rámci stavby:
„ 11010 - 009576 Havířov, klub vzpírání, obnova „, za jednorázovou úhradu
ve výši 5.000-Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,-Kč celkem,
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem : Praha 4,
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ : 601 93 336, zast. na základě
plné moci SITEL, spol. s r.o., se sídlem : Praha 4, Michle, Baarova 957/15,
PSČ 140 00, IČ : 447 97 320
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: 31.10.2011
________________________________________________________________________________
1140/19RM/2011 - Zřízení věcného břemene pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1040/2,
k.ú. Bludovice pro zřízení stavby :
„Vodovodní přivaděč Žermanice“
ve prospěch obchodní firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem : Ostrava,
Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ : 707 02, IČ : 451 93 258
za jednorázovou úhradu ve výši 5 –ti násobku nájmu 1m2 Cenového věstníku
MF ČR , tj. v současné době 25,- Kč/m2 x 5 = 125,- Kč/m2 včetně ochranného
pásma, minimálně však 5.000,- Kč + DPH, dle Metodické pomůcky ze dne
2.9.2009, č. usn. 3951/59/09,
dle geometrického plánu č. 3280 – 624 A/2009 dotčená výměra činí 11 m2,
tj. 5.000,- Kč + DPH = 6.000,- Kč celkem
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2011
________________________________________________________________________________
1141/19RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě na Dlouhé tř. 59,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 114,60 m2 v přízemí obytného
domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město, spol. Draspol CZ, s.r.o., IČ: 27813371,
jako prodejnu a sklad potravin
________________________________________________________________________________
1142/19RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 17,50 m2 v suterénu obytného
domu ul. 17. listopadu 14, Havířov-Podlesí,
p. Pavlíně Kobakové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
1143/19RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 107
o výměře 19,62 m2 v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2,
Havířov-Město, formou veřejné soutěže ve zkráceném termínu 15 dnů,
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. 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.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 22.8. 2011
________________________________________________________________________________
1144/19RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 223 o výměře 12,27 m2
ve 2.nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
Bc. Jiřímu Kolkovi, IČ: 61933660, k provozování pojišťovací kanceláře,
za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2011
________________________________________________________________________________
1145/19RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 302 o výměře 59 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3.nadzemním podlaží objektu
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
p. Dušanu Struhákovi, IČ: 72236761, jako sklad prádla, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení
nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní
smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní
náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
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1146/19RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p.č. 4/OSM/2011 – na pronájem nebytových prostor
– garáže v obytném domě na ul. Jaroslava Vrchlického 16, Havířov-Podlesí,
kterou podal p. Jiří Janda
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 18 m2
v suterénu obytného domu na ul. Jaroslava Vrchlického 16, Havířov-Podlesí,
s p. Jiřím Jandou, bytem Jaroslava Vrchlického 16, Havířov-Podlesí, za
podmínek:
- nájemné 650,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9.2011
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
1147/19RM/2011 - Žádost o změnu nájemní smlouvy___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 331,41 m2
v přízemí samostatné části objektu zdravotního střediska ul. Generála
Svobody 280/24, Havířov – Šumbark, nájemci spol. L a G Sun s.r.o.,
IČ: 28593961,
a to snížení výměry o 134,32 m2 na novou výměru 197,09 m2 po provedení
stavebních úprav na náklady nájemce,
účel užívání: solární studio, vířivka, relaxační a hydromasážní bazény, sauna,
modeláž nehtů, masáže a pedikúra, kadeřnictví a kosmetika,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 134,32 m2
v přízemí samostatné části objektu zdravotního střediska na ul. Generála
Svobody 24, Havířov – Šumbark
________________________________________________________________________________
1148/19RM/2011 - Žádost o změnu doby nájemní smlouvy a souhlas s odepisováním
vložených investic - MUDr. Golasowski______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu doby nájemní smlouvy na nebytové prostory
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o celkové výměře 99,40m2 v 1. poschodí zdravotního střediska
na ul. Budovatelů 20 b, Havířov-Prostřední Suchá,
nájemci MUDr. Lukáši Golasowskému, IČ: 71177973,
a to z doby neurčité s šestiměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou
do 31. 12. 2030, a se souhlasem pronajímatele s odepisováním vložených
investic do majetku města
po dobu trvání nájemní smlouvy na základě předloženého soupisu investic,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
________________________________________________________________________________
1149/19RM/2011 - Zrušení usnesení rady města_______________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 22. 6. 2011 č. 981/16RM/2011 ve věci
schválení podnájmu nebytových prostor o celkové výměře 197 m2
v objektu č. p. 539 ul. Moravská, Havířov – Šumbark,
nájemci Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s.,
pro podnájemce Moravskoslezskou obchodní akademii s.r.o., IČ: 25380087
________________________________________________________________________________
1150/19RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – žádost o zrušení výpovědi nájemní
smlouvy________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory - místnost č. 201
o výměře 59 m2, č. 202 o výměře 59,40 m2, č. 203 o výměře 100,70 m2, č.110
o výměře 19,60 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 102,50 m2
v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemkyni p. Renátě Poláčkové, IČ: 42986010,
za podmínky dodržení splátkového kalendáře
________________________________________________________________________________
1151/19RM/2011 - Ukončení nájmu dohodou – Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 178,40 m2 v suterénu
obytného domu ul. Opletalova 4, Havířov-Šumbark, nájemci občanskému
sdružení Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, IČ: 27033309,
dohodou k 30. 9. 2011 z důvodu špatného technického stavu nebytových
prostor
________________________________________________________________________________
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1152/19RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku – p. Michal
Hlavatý_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 32,65 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hr. 144, Havířov-Životice,
z nájemce p. Michala Hlavatého, IČ: 73920584,
na p. Eduarda Vajdu, IČ: 67308368
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 55,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna potravin
________________________________________________________________________________
1153/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru správy majetku (organizační jednotka 11) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
1154/19RM/2011 - Předání majetku města příspěvkovým organizacím k hospodaření_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2,
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. stavby tukové kanalizace v pořizovací ceně 594 385,27 Kč k hospodaření
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná, IČ: 62 33 12 30, sídlo: Havířov-Město, Žákovská 1006/1,
2. souboru technického zařízení sloužícího osvětlení ledové plochy víceúčelové
haly v Havířově-Podlesí, realizovaného v rámci akce 9054, v celkové
pořizovací ceně 2 157 456,- Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54,
sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a
________________________________________________________________________________
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1155/19RM/2011 - Nevyužitý majetek města__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodej 40 přebytečných židlí, dosud umístěných v Centru volnočasových aktivit
Horymírova, Českému svazu žen, okresní rada Havířov, sídlo Astronautů 9,
736 01 Havířov-Město, za symbolickou prodejní cenu 1,- Kč/ks.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
předání nevyužitého elektrického sporáku, inv. číslo 000000001505,
účetní hodnota 55 965,- Kč, rok pořízení 2004, příspěvkové organizaci
Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85, sídlo Havířov-Město,
Hlavní tř. 31a, k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

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

II.část
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SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 19. schůzi Rady města Havířova, konané dne 17.8.2011
II.část
1156/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.20
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
1157/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 52 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
1158/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15 o vel.
1+3 na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově – Město
1159/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 40 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark
1160/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21 o vel.
1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark
1161/19RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti
53.90 m2 v domě na ulici Lipová 730/3 v Havířově-Městě
1162/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel.
1+3 na ulici J.Hory 1100/4 v Havířově-Město
1163/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 24 o vel.
1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
1164/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.52 o vel.
1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
1165/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3 o vel.
1+2 na ulici Tolstého 940/3 v Havířově-Město
1166/19RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
bytů
1167/19RM/2011 - Rekonstrukce nebytových prostor na ul. A.Jiráska Havířov-Podlesí
– ZUŠ Bohuslava Martinů přízemí a 1. poschodí
1168/19RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – Zpráva o vyhodnocení podnikatelského záměru
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. a hospodářského výsledku
za 1. pololetí 2011
1169/19RM/2011 - Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s.
1170/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
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1171/19RM/2011 - Žádost MUDr. Soni Fialové o udělení výjimky při parkování před
Magistrátem města Havířova
1172/19RM/2011 - „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární město Havířov“
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
1173/19RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok
2011 č.VIII
1174/19RM/2011 - „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ - uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11
1175/19RM/2011 - „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, projektová dokumentace - I.
etapa zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1176/19RM/2011 - Stavba č.7109 „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ v Havířově
– uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 1273/OIV/10
1177/19RM/2011 - Petice za vybudování chodníku na ulici Na Záguří od ulice Prostřední
k ulici U Kasperčoka
1178/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
1179/19RM/2011 - „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ – uzavření dohody o ukončení smlouvy a vyhlášení
nového zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1180/19RM/2011 - Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011
1181/19RM/2011 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Wisly v Polské republice
1182/19RM/2011 - ,,Provádění úklidu v Domově seniorů Havířov“ – zahájení řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle zák. 137/2006 Sb. §28 – užší
řízení
1183/19RM/2011 - Schválení prodloužení trvání produkce při přenosu Galavečera EC 2011
dne 3.9.2011 na náměstí Republiky
1184/19RM/2011 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o.,
Kochova 816/3, Havířov-Šumbark
1185/19RM/2011 - Žádost o přidělení jiné velikosti bytu v Domě s pečovatelskou službou
- manželé Emil Ožana a Marie Ožanová
1186/19RM/2011 - Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český
Těšín pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“

32

USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.8.2011

1187/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu
roku 2011 odboru sociálních věcí
1188/19RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
1189/19RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT
1190/19RM/2011 - Souhlas zřizovatele k použití investičního fondu příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
1191/19RM/2011 - Kronika města Havířova za rok 2010
1192/19RM/2011 - Prodloužení hudební produkce multižánrového festivalu Open Ming Fest
konaného v rámci pořádání Evropského týdne mobility
1193/19RM/2011 - Zahájení školního roku 2011/2012 v základních školách na území města
Havířova
1194/19RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
1195/19RM/2011 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Simona Vlačihová
1196/19RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Paide v Estonsku
1197/19RM/2011 - Zpráva z pracovní cesty do Chorvatska ve dnech 12. - 26.7. 2011
1198/19RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku
1199/19RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.8.2011
1156/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.20
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.20
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.8.2011
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
________________________________________________________________________________
1157/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 52 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 52
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.8.2011
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
________________________________________________________________________________
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1158/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15 o vel.
1+3 na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově – Město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15
o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.8.2011
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
________________________________________________________________________________
1159/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 40 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 40 o vel.
1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.8.2011
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
________________________________________________________________________________
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1160/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21 o vel.
1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 21 o vel.
1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.8.2011
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
________________________________________________________________________________
1161/19RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti
53.90 m2 v domě na ulici Lipová 730/3 v Havířově-Městě_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 53.90 m2
v domě na ulici Lipová 730/3 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 4.219,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka 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: 22.8.2011
________________________________________________________________________________
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1162/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel.
1+3 na ulici J.Hory 1100/4 v Havířově-Město_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+3
na ulici J.Hory 1100/4 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.8.2011
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
________________________________________________________________________________
1163/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 24 o vel.
1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.24 o vel.
1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 5.9.2011
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
________________________________________________________________________________
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1164/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.52 o vel.
1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.52
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 5.9.2011
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
________________________________________________________________________________
1165/19RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.3 o vel.
1+2 na ulici Tolstého 940/3 v Havířově – Město_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+2
na ulici Tolstého 940/3 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 5.9.2011
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
________________________________________________________________________________
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1166/19RM/2011 - 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 1.7.2011 do 1.8.2011 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 1.7.2011
do 1.8.2011 dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.7.2011 do
1.8.2011 dle přílohy č.4
3. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 8.8.2011 dle
přílohy č.5
4. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.6
________________________________________________________________________________
1167/19RM/2011 - Rekonstrukce nebytových prostor na ul. A.Jiráska Havířov-Podlesí
– ZUŠ Bohuslava Martinů přízemí a 1. poschodí_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu rozhodnutí RMH 5439/82/10 o rekonstrukci nebytových prostor
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 na rekonstrukci nebytových prostor v přízemí a v 1. patře
v objektu na ul. A.Jiráska 2, Havířov-Podlesí do celkové výše finančních
nákladů 1 463 436,- Kč včetně DPH hrazené z rozpočtu města pro rok 2011.
2. zvýšení nájemného za část nebytových prostor o celkové výši 157,43m2
v objektu na ul. A.Jiráska 2, Havířov-Podlesí, nájemci Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů, IČ: 62331663, za období od 1.1.2011 do
31.12.2016 ze stávající sazby nájemného 287,-Kč/m2/rok na zvýšenou sazbu
606,-Kč/m2/rok Původně zvýšené nájemné bylo pouze do 31.12.2015.
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pověřuje
Městskou realitní agenturu,s.r.o. realizovat celkovou rekonstrukci nebytových
prostor v přízemí a 1. patře objektu na ul. A.Jiráska, Havířov-Podlesí,
dle projektu předloženého ZUŠ B. Martinů a zahrnout do rozpočtu města
pro rok 2011
________________________________________________________________________________
1168/19RM/2011 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – Zpráva o vyhodnocení podnikatelského záměru
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. a hospodářského výsledku
za 1. pololetí 2011________________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a 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
Zprávu o vyhodnocení podnikatelského záměru společnosti ZÁMEK Havířov,
s.r.o. a hospodářského výsledku za 1. pololetí 2011 dle Přílohy č.1 a č.2
________________________________________________________________________________
1169/19RM/2011 - Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s.,
se sídlem Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ: 45193258
ve znění dle přílohy č. 1 na poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 220 000,- Kč na doplnění dětské vícevěžové sestavy do vnitrobloku
ulice Studentská č.o. 16 - 22
pověřuje
primátora města podpisem darovací smlouvy
ukládá

Z: vedoucí OKS
T: 08/2011

zapracovat do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu
ORJ 8 o 220 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
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1170/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
1171/19RM/2011 - Žádost MUDr. Soni Fialové o udělení výjimky při parkování před
Magistrátem města Havířova_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
a) písemnou žádost MUDr. Soni Fialové, napsanou jménem všech pracovníků
Zdravotního střediska na ulici Jana Švermy naproti Magistrátu města
Havířova, o udělení výjimky při parkování na parkovišti před magistrátem,
které je od 1.7.2011 v pracovních hodinách zpoplatněno, případně o možnost
omezení parkování na parkovišti před zdravotním střediskem jen pro jeho
zaměstnance
b) ústní žádosti členů různých komisí Rady města Havířova a výborů
zastupitelstva fungujících při Magistrátu města Havířova na udělení výjimky
z placeného parkování
neschvaluje
a) udělení výjimky pracovníkům Zdravotního střediska na ulici Jana Švermy
při parkování na placeném parkovišti před magistrátem, taktéž ani omezení
parkování přímo před zdravotním střediskem jen pro jeho zaměstnance,
b) udělení výjimky členům komisí rady a výborů zastupitelstva při parkování
na placeném parkovišti před magistrátem,
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj jednáním s MUDr. Soňou Fialovou
a společností RPG RE s.r.o. o způsobu využití parkoviště u Zdravotního
střediska na ulici Jana Švermy v Havířově-Městě
________________________________________________________________________________
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1172/19RM/2011 - „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární město Havířov“ - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. návrh smlouvy o společném postupu a smlouvy o sdružení při
centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro statutární město Havířov“ ve znění přílohy č. 1 a 2
2. seznam příspěvkových organizací a obchodních společností pro uzavření
smluv o společném postupu a smlouvy o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
statutární město Havířov“ ve znění přílohy č. 3
schvaluje
1. uzavření smluv o společném postupu a o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
statutární město Havířov“ mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi uvedenými
v příloze č. 3
2. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární město Havířov“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. odeslání Výzvy k podání nabídek těmto zájemcům:
1. CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČ: 25458302
2. RWE Energie, a.s.
IČ: 49903209
3. Pragoplyn, a.s.
IČ: 27933318
4. E.ON Energie, a.s.
IČ: 26078201
5. ČEZ Prodej, s.r.o.
IČ: 27232433
6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 1.1.2012
předpokládané ukončení: 1.1.2013

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena – hodnocení
formou elektronické aukce
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9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Způsob prokázání formou čestného prohlášení
10. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Způsob prokázání formou odpovídajících dokladů
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: nejsou vyžadovány
12. technické kvalifikační předpoklady: nejsou vyžadovány
13. jmenování Komise pro otevírání obálek – shodná s hodnotící komisí
– viz bod 14.
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Ladislav Kodytek
3. Martin Janík
David Svozil
4. Ing. Karel Sachmerda
Ing. Břetislav Petr
5. Michal Štefek
Jaroslav Klega
6. Mgr. Barbara Duksová
JUDr. Tomáš Panáček
15. zadávací lhůtu

120 dnů

16. zveřejnění Výzvy o zahájení zadávacího řízení
na http://www.havirov-city.cz/verejne-zakazky-2.html
pověřuje
1. primátora města Havířova podpisem smluv o společném postupu a smlouvy
o sdružení při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Sdružené služby
dodávky zemního plynu pro statutární město Havířov“ mezi statutárním
městem Havířov a příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi
uvedenými v příloze č. 3
2. společnost eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7,
IČ: 27149862, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu § 151 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj
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ukládá
zajistit odeslání výzvy k podání nabídek prostřednictvím
společnosti eCENTRE, a.s. a zajistit zveřejnění výzvy na profilu
zadavatele
Z: vedoucí OKS
T: 08-09/2011
________________________________________________________________________________
1173/19RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok
2011 č.VIII______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.VIII dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok
2011 č.VIII dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
1174/19RM/2011 - „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ - uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 986/OIV/11 Čl. III, odst. 1. a Přílohy
č. 1 této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 217 313,00 Kč bez DPH
(260 776,00 Kč včetně DPH) v rozsahu dle Přílohy č.1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 986/OIV/11 Čl. III, odst. 1. a
přílohy č.1 této SOD stavebních prací a dodávek v ceně 130 733,00 Kč
bez DPH (156 880,00 Kč včetně DPH) v rozsahu dle Přílohy č.1
3. změnu položkového rozpočtu (přílohy č.1 k Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11)
souvisejícího s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11 na provedení stavby
„ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“, v rozsahu bodů 1 až 3 toho
usnesení, kterým se cena díla celkem v Čl. VII odst. 1. zvyšuje o částku
86 580,00 Kč bez DPH (tj. 103 896,00 Kč včetně DPH)
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11 uzavřenou se společností
Městská realitní agentura, s.r.o. ze dne 28.6.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11
ze dne 28.6.2011
Z: vedoucí OIV
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
1175/19RM/2011 - „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, projektová dokumentace
- I.etapa zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, projektová dokumentace
- I. etapa
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)
2. platební podmínky
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne
ano (1. DÚR, 2. DSP+ZDS)
ne
ne

3. druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
4. odeslání Výzvy k podání nabídky těmto zájemcům:
a) PROJEKT 2010, s r.o.
IČ : 483 91 531
b) HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
IČ : 451 93 622
c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
IČ : 277 87 443
d) Tebodin Czech Republic s.r.o.
IČ : 442 64 186
e) DaF - PROJEKT s.r.o.
IČ : 259 05 813
f) PPS Kania s.r.o.
IČ: 268 21 940
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 10/2011
předpokládané ukončení: 10/2012

7. základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria :
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
váha 70 %
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Termín plnění ve dnech - zpracování a předání DÚR
Termín plnění ve dnech - zpracování a předání DSP+ZDS

váha 15 %
váha 15 %

8. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb.
- čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z OR
- doklad o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění) v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- doklad osvědčující odbornou způsobilost BOZP, tj. osvědčení
o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
- doklad osvědčující odbornou způsobilost, tj. osvědčení
o autorizaci v oboru:
- pozemní stavby
- dopravní stavby
- technika prostředí staveb
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě na částku alespoň 2 mil. Kč
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech, včetně
min. 1 osvědčení objednatele o poskytnutí služeb na zpracování
projektové dokumentace na stavby nebo rekonstrukci plochy pro
pohřbívání (min. pro 100 míst) a min.1 osvědčení objednatele poskytnutí
služeb na zpracování projektové dokumentace na komunikace a zpevněné
plochy v investičním nákladu min 10mil Kč.
- složení realizačního týmu a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
osob odpovědných za poskytování služeb, přičemž členem týmu musí být
jeden vedoucí projektant – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
s praxí min. 10 let a další osoby tak, aby byl splněn požadavek na
autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, v oboru
dopravní stavby a požadavek na odborně způsobilého koordinátora
BOZP.
- certifikát ČSN EN ISO 9000 (systém řízení jakosti)
- certifikát ČSN EN ISO 14000 (řízení z hlediska ochrany životního
prostředí)
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Bc. Daniel Pawlas
2. Mgr. Rudolf Šimek
Alice Hegyi
3. Ing. Miroslav Mynář
Ing. Vladislav Varmuža
46

USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.8.2011

4. Ing. Radoslav Basel
5. Mgr. Marek Vlachopulos

Ing. Miloš Klimeš
Ing. Zdena Mayerová

13. lhůtu a místo pro podání nabídek:

1.9.2011 do 12:00 hodin
na podatelnu MMH

14. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

pověřuje
1. podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek
ukládá
odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace a zveřejnit výzvu na www stránkách města v sekci Veřejné zakázky
Z: vedoucí OIV
T: 8/2011
________________________________________________________________________________
1176/19RM/2011 - Stavba č.7109 „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ v Havířově
– uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 1273/OIV/10_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1273/OIV/10 Čl. 2, odst. 2.1 a z
Přílohy SoD č.1 stavební práce za cenu 155.772,29 Kč bez DPH (186.926,75
Kč včetně DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1273/OIV/10 Čl. 2, odst. 2.1. a
Přílohy SoD č.1 o dodatečné stavební práce za cenu 17.519,68 Kč bez DPH
(21.023,61 Kč včetně DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo
č.1273/OIV/10 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1273/OIV/10 ze dne 13.12.2010
na provedení stavby č. 7109 „Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“
se společností Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec,
IČ : 28618891 v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, kterým bude snížena
cena díla celkem v čl. 6 odst. 6.1. o částku 165.903,13 Kč vč. DPH
dle Přílohy č.1
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pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 1273/OIV/10 ze dne 13.12.2010
ukládá
předložit Dodatek č. 3 k podpisu ke smlouvě č. 1273/OIV/10
Z: vedoucí OIV
T: srpen 2011
________________________________________________________________________________
1177/19RM/2011 - Petice za vybudování chodníku na ulici Na Záguří od ulice Prostřední
k ulici U Kasperčoka_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi na petici za vybudování chodníku na ulici Na Záguří,
dle přílohy č.1 s úpravami dle připomínek členů RMH
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města Havířova, podpisem odpovědi
na petici občanů
ukládá
předložit upravenou odpověď na petici občanů k podpisu primátoru města
Z: vedoucí OIV
T: srpen 2011
________________________________________________________________________________
1178/19RM/2011- Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________

48

USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.8.2011

1179/19RM/2011 - „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“
v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ – uzavření dohody o ukončení smlouvy a vyhlášení
nového zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření dohody se Společností pro kvality školy, o.s., IČ 69610606
o ukončení smlouvy č. 1197/VVSR/10 ze dne 26. 11. 2010, ve znění dodatku
č.1 ze dne 26.4.2011, na poskytnutí služeb v oblasti zajištění zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků ke dni podpisu dohody
2. po podpisu dohody dle bodu 1. tohoto usnesení zahájení zadávacího řízení
na služby „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní
práce“
následné zakázky (opce):
ne
3. dílčí plnění:
čerpání dotace:
poskytnutí zálohy:

ano
ano
ne

4. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

5. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. CI Intect, s.r.o., Ostrava
IČ: 28562011
2. Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava
IČ: 69610606
3. Metodické a evaluační centrum, o. p. s., Ostrava
IČ: 27765130
4. Trvalá obnova školy, o. s., Bory
IČ: 22681507
5. DAP Services, a.s., Ostrava
IČ: 27775585
6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 09/2011
ukončení: 06/2012

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

9. základní kvalifikační předpoklady:
- čestné prohlášení v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
10. 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
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných služeb v oblasti testování žáků základních škol
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a zkušenosti v diagnostice žáků základních škol realizovaných dodavatelem
za poslední 3 roky (9/2008-8/2011), včetně min. 3 osvědčení objednatelů
o poskytnutí služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky
v hodnotě plnění ve výši min. 200.000,- Kč bez DPH/1 služba
- seznam členů lektorského týmů podílejících se na plnění veřejné zakázky
s limitem min. 4 speciálních pedagogů
- doklad o vysokoškolském vzdělání v oblasti speciální pedagogiky
pedagogů podílejících se na plnění veřejné zakázky
12. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Ing. Petr Smrček
2. Mgr. Rudolf Šimek
3. Ing. Ladislav Nedorost
4. Ing. Almáš Vladan
5. Bc. Luboš Pekárek
náhradníci:

Bc. Daniel Pawlas, Eva Radová, Mgr. Dagmar Mertová,
Ing. Hana Navrátilová, PaedDr. Lumír Šlachta

14. lhůtu a místo pro podání nabídek: 5.9. 2011 do 10.00 hodin
– podatelna MMH
15. zveřejnění výzvy:

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

pověřuje
podpisem dohody o ukončení smlouvy č. 1197/VVSR/10, ve znění dodatku č.
1, Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku a dodatečných informací k zadávacím podmínkám Ing. Petra
Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
ukládá
zveřejnit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům
dle tohoto usnesení
Z: vedoucí odd. SR
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
1180/19RM/2011 - Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011__________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
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v Moravskoslezském kraji na rok 2011 v maximální výši 350 000,- Kč
na realizaci projektu s názvem „Zámek Havířov – Nová okna“
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy
________________________________________________________________________________
1181/19RM/2011 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Wisly v Polské republice_______
Rada města Havířova
schvaluje
účast 9 zástupců města Havířova na závěrečném dvoudenním odborném setkání
v rámci projektu „Polsko-česká odborná setkání“, které se uskuteční ve dnech
25. a 26. 8.2011 ve Wisle v Polské republice, včetně úhrady poplatků
za pojištění účastníků tohoto odborného setkání:
1. Ing. Petr Chroboczek, vedoucí folklorního souboru Błędowianie
2. Dana Kochová, zástupkyně ředitelky Městské knihovny Havířov
3. Ing. Aleš Chwistek, ředitel Celní správy Karviná
4. Renata Hloušová, předsedkyně občanského sdružení Andria
5. Ivan Fabík, vedoucí Junáku svazu skautů a skautek ČR, střediska Havířov
6. Ing. Pavel Merta, ředitel MRA, s.r.o.
7. RNDr. Česlav Valošek, majitel společnosti Regionální a inženýrská kancelář
Karviná
8. Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov
9. npor. Ing. Pavel Budina, velitel HZS MSK
________________________________________________________________________________
1182/19RM/2011 - ,,Provádění úklidu v Domově seniorů Havířov“ – zahájení řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle zák. 137/2006 Sb. §28 – užší
řízení___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní zakázku na služby
„Úklid Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace“
rozdělení předmětu plnění na části :
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. předpokládanou hodnotu veřejné zakázky:
dílčí plnění :
poskytnutí zálohy:

15 000 000,- Kč bez DPH
ano (měsíční fakturace)
ne

3. druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na služby
- užší řízení § 28
51

USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.8.2011

4. varianty nabídky :

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení :
ukončení:

6. základní hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
- nabídková cena vč. DPH
- výše slevy za vadné plnění v % z měsíční ceny
- hodinová sazba pro mimořádný úklid
- doba nástupu pro plnění mimořádných požadavků

01.01.2012
neurčito

60 %
15%
15%
10%

7. prokázaní zákl. kvalifikačních předpokladů :
podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů (ZVZ).
8. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 písmeno a) ZVZ (výpis z Obchodního rejstříku).
dle §54 písmeno b) ZVZ (živnostenské oprávnění či licence odpovídající
předmětu veřejné zakázky).
dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží
výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb.
v aktuálním znění) nebo živnostenský list (popřípadě listy v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky).
9. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
dle § 55 odst. 1 písmeno a) ZVZ pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem 3. osobě s limitem pojistného plnění
nejméně 5 milionů korun a na jednu pojistnou událost.
dle § 55 odst. 1 písmeno c) ZVZ (údaj o celkovém obratu za poslední 3
uzavřená účetní období, průměrný roční obrat za poslední 3 uzavřená účetní
období nesmí činit méně než 10 milionů korun v každém účetním období,
pro dosažený obrat za úklidové práce.
dle § 55 odst. 2 ZVZ – poslední zpracované rozvahy podle zvláštních
předpisů; (minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pomocí
ukazatelů finanční a ekonomické analýzy, které mají prokázat stabilitu
dodavatele a jeho ekonomické zdraví:
- minimální hodnota celkové likvidity je 1,1
- celková zadluženost nesmí přesáhnout 70,00%)
10. technické kvalifikační předpoklady:
dle § 56 odst. 2 písmeno a) ZVZ (seznam významných služeb realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí. Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je
stanovena nejméně 3 obdobné zakázky na provádění pravidelného úklidu
v objektech zdravotní nebo sociální péče o finančním objemu nejméně1,8
milionů korun každé z nich v průběhu kalendářního roku).
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dle § 56 odst. 2 písmeno e) ZVZ (osvědčení o odborné kvalifikaci
dodavatele pro osobu odpovědnou za vedení úklidových služeb).
doplňující požadavek: (certifikát systému řízení jakosti vydaný podle
českých technických norem (ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou
nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie).
11. omezení počtu zájemců:
podle § 61 ZVZ. Zadavatel omezuje počet zájemců pro účast v užším řízení
na pět zájemců. K podání nabídky bude vyzváno pět dodavatelů, kteří řádně
prokáží splnění požadované kvalifikace a kteří nejlépe splní kritéria pro
omezení počtu zájemců.
objektivní kritéria výběru pro omezení počtu zájemců:
- počet realizovaných zakázek (za poslední tři roky) na provádění
pravidelného úklidu v objektech zdravotní nebo sociální péče o finančním
objemu nejméně 1,8 mil. Kč každé z nich v průběhu kalendářního roku
váha 70%
- hodnota celkové zadluženosti
váha 30%
12. jmenování členů Komise pro otevírání obálek:
MUDr. Milan Dlábek
Ing. Petr Vrbka, RTS a.s.
Ing. Marek Slabý RTS a.s.
13. jmenovaní členů Hodnotící a Zvláštní komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. MUDr. Milan Dlábek
Ing. Bohuslav Molin
2. Ing. Petr Vrbka, RTS a.s.
Ing. Marek Slabý
3. Bc. Daniel Pawlas
Alice Hegyi
4. Ing. Eduard Heczko
Karel Sachmerda
5. Ing. Petr Smrček
Radim Mudra
14. zadávací lhůta:

120 dní

pověřuje
1. Společnost RTS a.s. IČ: 255 33 843 se sídlem: Lazaretní 13, Brno
PSČ: 615 00, realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku provádění
úklidu v Domově seniorů Havířov v rozsahu § 151 ZVZ
2. Jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele MUDr. Milana Dlábka,
ředitele příspěvkové organizace v rozsahu dle § 151 odst. 2
zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. Podpisem mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na realizaci zadávacího
řízení a pověření dle § 151 ZVZ MUDr. Milana Dlábka, ředitele Domova
seniorů Havířov, p.o.
4. Hodnotící (Zvláštní) komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a omezení počtu zájemců v užším řízení, jednacím řízení
s uveřejněním a soutěžním dialogu v rozsahu § 61 ZVZ
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ukládá
zajistit plnění úkolů zadavatele prostřednictvím společnosti RTS, a.s.
na základě uzavřené mandátní smlouvy
Z: ředitel DsH
T: 12/2011
________________________________________________________________________________
1183/19RM/2011 - Schválení prodloužení trvání produkce při přenosu Galavečera EC 2011
dne 3.9.2011 na náměstí Republiky__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení trvání produkce při přenosu Galavečera EC 2011 na velkoplošnou
LED obrazovku na náměstí Republiky 3.9.2011 od 22,00 do 24,00 hodin.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 3.9.2011
________________________________________________________________________________
1184/19RM/2011 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o.,
Kochova 816/3, Havířov-Šumbark__________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na již pořízené vnitřní vybavení
Sanatoria Domu Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark
IČ: 286 24 858 ve výši 2 883 940,- Kč
ukládá
vyzvat žadatele o aktualizaci žádosti a kompletaci příloh k žádosti před novým
předložení k projednání v radě města
Z: vedoucí OSV
T: 9/2011
________________________________________________________________________________
1185/19RM/2011 - Žádost o přidělení jiné velikosti bytu v Domě s pečovatelskou službou
- manželé Emil Ožana a Marie Ožanová______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu jiné velikosti, tzn. bytu o velikosti 0+1 v Domě s pečovatelskou
službou manželům Emilovi Ožanovi a Marii Ožanové.
________________________________________________________________________________
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1186/19RM/2011 - Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český
Těšín pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český Těšín
pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“ dle Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1187/19RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku
2011 odboru sociálních věcí________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4332 chváleného rozpočtu
roku 2011 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č.1
2. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 chváleného rozpočtu
roku 2011 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
1188/19RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů pro:
1. Mateřskou školu Havířov-Město Radniční 7/619 (IČ 61 98 87 15)
v celkové výši 15.000,- Kč od společnosti Husqvarna Česko s.r.o.,
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Chodov (IČ 27 40 82 64) dle přílohy č. 1
2. Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, Havířov-Město
(IČ 00 31 79 85) v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti Stavební bytové
družstvo Havířov, Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
(IČ 00 41 52 27) a v celkové výši 100.000,- Kč
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06) dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
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1189/19RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT__________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté MŠMT
v celkové výši 1.447.290,- Kč příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČ 61 98 87 23) na projekt:
EU peníze školám
………………………….. 1.447.290,- Kč
________________________________________________________________________________
1190/19RM/2011 - Souhlas zřizovatele k použití investičního fondu příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
použití investičního fondu příspěvkovou organizací
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ 61 98 85 61)
ve výši 140.000,- Kč na úhradu oprav v budově mateřské školy
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1191/19RM/2011 - Kronika města Havířova za rok 2010________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text Kroniky města Havířova za rok 2010 v elektronické podobě dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1192/19RM/2011 - Prodloužení hudební produkce multižánrového festivalu Open Ming Fest
konaného v rámci pořádání Evropského týdne mobility_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
oznámení odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova
o prodloužení hudební produkce v době od 22.00 hod. do 24.00 hod.
pro konání multižánrového festivalu Open Ming Fest konaného
v rámci Evropského týdne mobility dne 17. září 2011
na ploše pod Letním kinem v areálu Leteckomodelářského klubu
METEOR Havířov
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ukládá
oznámit veřejnosti konání prodloužené hudební produkce multižánrového
festivalu
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2011
________________________________________________________________________________
1193/19RM/2011 - Zahájení školního roku 2011/2012 v základních školách na území města
Havířova________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2011/2012
v prvních třídách základních škol dne 1. září 2011 takto:
paní PaedDr. Miladu Halíkovou na ZŠ Gen. Svobody
paní PhDr. Alenu Šlégrovou na ZŠ M. Pujmanové
pana Ing. Petra Smrčka na ZŠ Gorkého
paní Bc. Moniku Havlíčkovou na ZŠ M. Kudeříkové
paní Mgr. Věru Novákovou na ZŠ Kapitána Jasioka
pana Ing. Eduarda Heczka na ZŠ Školní
pana Bc. Pavola Jantoše na ZŠ Jarošova
pana Miroslava Polaka na ZŠ 1. máje
pana Bc. Daniela Pawlase na ZŠ a MŠ Frýdecká
pana Ing. Karla Šlachtu na ZŠ a MŠ Na Nábřeží
pana Radima Mudru na ZŠ a MŠ Zelená
pana Mgr. Radka Kupczaka na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Selská
pana Ing. Václava Horského na ZŠ F. Hrubína
pana Ing. Zdeňka Osmanczyka na ZŠ Moravská
pana Miroslava Kronenberga na ZŠ K. Světlé
pana Vojtěcha Kozáka na ZŠ Žákovská
pana Mgr. Zdislava Krokosze na ZŠ Mánesova
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a dne 5.9.2011 takto:
pana Bc. Daniela Pawlase na ZŠ Mládežnická
ukládá
oznámit nominovaným zástupcům města přesnou hodinu a místo zahájení
školního roku 2011/2012 v 1. třídách výše jmenovaných škol.
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2011
________________________________________________________________________________
1194/19RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce_
Rada města Havířova
rozhodla
o přechodném zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací od 1.10. 2011 do 28.2. 2012
o 25 zaměstnanců
ukládá
podat žádost Úřadu práce ČR o příspěvek na částečnou úhradu nákladů
zaměstnanců zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací.
Z: vedoucí OKS, ORG
T: 30.9. 2011
________________________________________________________________________________
1195/19RM/2011 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Simona Vlačihová ______
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis paní Simony Vlačihové
schvaluje
odpověď na dopis paní Simony Vlačihové dle přílohy č. 1.
pověřuje
náměstka primátora Bc. Pawlase podpisem odpovědi.
Z: vedoucí OSV
T: 08/2011
________________________________________________________________________________
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1196/19RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Paide v Estonsku________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální
rozvoj, RNDr. Vladimíra Macha, člena Zastupitelstva města Havířova,
Ing. Pavla Merty, člena Zastupitelstva města Havířova, do Paide v Estonsku,
která se uskuteční ve dnech 30. září – 2. října 2011
za účelem účasti na kulturně-společenských akcích partnerského města
při oslavách 720. výročí založení města
________________________________________________________________________________
1197/19RM/2011 - Zpráva z pracovní cesty do Chorvatska ve dnech 12. - 26.7. 2011_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty p. Miroslava Polaka do města Trogir-Seget Vranjica
v Chorvatsku ve dnech 12. – 26. července 2011
________________________________________________________________________________
1198/19RM/2011 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku_________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města Havířova
a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj,
do Turčianských Teplic na Slovensku,
která se uskuteční ve dnech 19. – 21. srpna 2011
za účelem účasti na kulturně-společenských akcích partnerského města
________________________________________________________________________________
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1199/19RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Havířova
konané dne 30.8.2011

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/87 582/Kl/2011

V Havířově dne 30.8.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 20. schůzi Rady města Havířova, konané dne 30.8.2011

1200/20RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 20.schůze RMH, konané dne 30.8.2011
1201/20RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 19. schůze RMH, konané dne 17.8.2011
1202/20RM/2011 - Schválení programu 20. schůze RMH, konané dne 30.8.2011
1203/20RM/2011 - Vyjádření k dokumentaci záměru „Energetic center Šenov“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí
1204/20RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
- změna usnesení č. 1194/19RM/2011
1205/20RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.8.2011
1200/20RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 20.schůze RMH, konané dne 30.8.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 20. schůze Rady města Havířova, konané
dne 30.8.2011
Ing. Petra Smrčka
________________________________________________________________________________
1201/20RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 19. schůze RMH, konané dne 17.8.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 19. schůze Rady města Havířova, konané
dne 17.8.2011
________________________________________________________________________________
1202/20RM/2011 - Schválení programu 20. schůze RMH, konané dne 30.8.2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.8.2011 dle návrhu
________________________________________________________________________________
1203/20RM/2011 - Vyjádření k dokumentaci záměru „Energetic center Šenov“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru
„Energetic center Šenov“ 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: 2.9.2011
________________________________________________________________________________
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1204/20RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
- změna usnesení č. 1194/19RM/2011________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu textu usnesení č. 1194/19RM/2011 ze dne 17.8.2011 takto:
rozhodla
o přechodném zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací
od 1.10. 2011 do 29.2. 2012 o 25 zaměstnanců
________________________________________________________________________________
1205/20RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.9.2011

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/90 377/Kl/2011

V Havířově dne 12.9.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 21. schůzi Rady města Havířova, konané dne 7.9.2011
1206/21RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 21.schůze RMH, konané dne 7.9.2011
1207/21RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 20. schůze RMH, konané dne 30.8.2011
1208/21RM/2011 - Schválení programu 21. schůze RMH, konané dne 7.9.2011
1209/21RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1210/21RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha –
bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
období leden – červen 2011
1211/21RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 64. – 92.
1212/21RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova č.93
1213/21RM/2011 - Realizace usnesení ZMH č. 178/6ZM/2011
1214/21RM/2011 - Doplnění Statutu fondu nájemního bydlení
1215/21RM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
1216/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 18
o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově – Šumbark
1217/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+1na ulici Radniční 633/13 v Havířově – Město
1218/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
1219/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+5 na ulici Heleny Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark
1220/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1214/12 v Havířově – Město
1221/21RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
bytů
1222/21RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město
1223/21RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá“ – doplnění
1224/21RM/2011 - Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby: „Světelná křižovatka
Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
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1225/21RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1896, 1930, k.ú. Bludovice
1226/21RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
1227/21RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti T – Mobile Czech
Republic a.s.
1228/21RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
1229/21RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže, vyhlášení obecného záměru pronájmu
nebytových prostor
1230/21RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě na Dlouhé tř. 59, HavířovMěsto
1231/21RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
1232/21RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
1233/21RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy, vyhlášení obecného záměru pronájmu
nebytových prostor
1234/21RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy – restaurace ul. Padlých hrdinů 144, HavířovŽivotice, vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor
1235/21RM/2011 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení
1236/21RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Budovatelů 991,
Havířov-Prostřední Suchá
1237/21RM/2011 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
statutárního města Havířov
1238/21RM/2011 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(160/VVSR/2011) na projekt „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina
podél ulice na Nábřeží“
1239/21RM/2011 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Rekonstrukce části křídla G na knihovnu
1240/21RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 oddělení strategického rozvoje
1241/21RM/2011 - Smlouva č. 09038323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové,
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
1242/21RM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1243/21RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
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1244/21RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
1245/21RM/2011 - Rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku 2012 - výběr lokality
1246/21RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH
1247/21RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
v rozpočtu odboru školství a kultury
1248/21RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
1249/21RM/2011 - Převod schválené investiční dotace do příspěvku na provoz v roce 2011
- ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace
1250/21RM/2011 - Dopravní výchova a zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Petřvaldská
1251/21RM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol
1252/21RM/2011 - Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova 2012 - 2020
1253/21RM/2011 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
1254/21RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10
– „Ostatní dotace a dary“ – Havířovská liga středních škol
1255/21RM/2011 - Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011
1256/21RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011
– Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
1257/21RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a časové omezení
provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
povolených Ministerstvem financí ČR
1258/21RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí ČR
1259/21RM/2011 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní integrace úřadu obce
s rozšířenou působností““ – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
1260/21RM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
1261/21RM/2011 - Podání žádosti MKS Havířov o poskytnutí příspěvku Úřadem práce pro
zřízení společensky účelného pracovního místa pro zaměstnance z řad
uchazečů evidovaných Úřadem práce
1262/21RM/2011 - Půjčka ze sociálního fondu
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1263/21RM/2011 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní
Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční vypořádání veřejných části přípojek
1264/21RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 - č.IX
1265/21RM/2011 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
– Informace o zrušení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na služby
1266/21RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Turčianských Teplic, Slovensko
1267/21RM/2011 - VZ/19/OIV/11 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, projektová
dokumentace -I.etapa – výběr nejvhodnější nabídky
1268/21RM/2011 - Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova
1269/21RM/2011 - Nominace členů do pracovních komisí a pracovních skupin předsednictva
SMO ČR
1270/21RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.9.2011
1206/21RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 21.schůze RMH, konané dne 7.9.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 21. schůze Rady města Havířova, konané
dne 7.9.2011
p. Vojtěcha KOZÁKA
________________________________________________________________________________
1207/21RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 20. schůze RMH, konané dne 30.8.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 20. schůze Rady města Havířova, konané
dne 30.8.2011
________________________________________________________________________________
1208/21RM/2011 - Schválení programu 21. schůze RMH, konané dne 7.9.2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.9.2011 dle návrhu
________________________________________________________________________________
1209/21RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
312/6RM/2011 Přistoupení města Český Těšín k „Systému včasné intervence“
Havířova, Orlové a Karviné
337/8RM/2011 Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Marie
Pujmanové 1117/14 v Havířově-Šumbarku
na bytové jednotky o vel. 1+2
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338/8RM/2011 Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na bytové
jednotky o vel. 1+2
985/16RM/2011 Memorandum o partnerské spolupráci při přípravě a realizaci
speciální základní školy
1063/18RM/2011 Uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
1088/18RM/2011 „Dopravní terminál Havířov“ - vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení k veřejné zakázce na služby s názvem
„Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční akce Dopravní terminál Havířov“
vypouští
ze sledování tato usnesení:
4729/72/10 Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových
organizací za rok 2009
5614/84/10 Zřízení věcných břemen v rámci stavby:
„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
408/8RM/2011 Návrh řešení přidělení volných bytů na ul. Střední 504/3,
Havířov-Šumbark (od 1. – 5. NP)
652/12RM/2011 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady
společnosti
944/16RM/2011 „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace
obytných domů“ - Stavba č. 9068 – 2. etapa „Regenerace
obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 – uzavření Dodatku
č.3 ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10
966/16RM/2011 Zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením
bezbariérového bytu – Martina Kniezková
1010/16RM/2011 OŘ/5/OIV/11 – „Snižování spotřeby energie v Kul urním
domě Leoše Janáčka v Havířově“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
1053/18RM/2011 Ukončení nájmu dohodou, obecný záměr pronájmu
nebytových prostor – ka celáře v objektu Radnice
1079/18RM/2011 Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů - Havířov
v květech 2011 - floristická soutěž „Květinové obrazy“
1087/18RM/2011 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
1099/19RM/2011 Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
1143/19RM/2011 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
1156/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.20 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v HavířověPodlesí
1157/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 52 o vel. 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
1158/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č.
15 o vel.1+3 na ulici Slovanská 1215/10 v Havířově-Město
1159/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 40 o vel.1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark
1160/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 21 o vel.1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark
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1161/19RM/2011 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.13
o velikosti 53.90 m2 v domě na ulici Lipová 730/3
v Havířově-Městě
1162/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 4 o vel. 1+3 na ulici J.Hory 1100/4 v Havířově-Město
1163/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 24 o vel.1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
1164/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.52 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
1165/19RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.3 o vel. 1+2 na ulici Tolstého 940/3 v Havířově-Město
1170/19RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních
služeb
1173/19RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.VIII
1174/19RM/2011 „ZŠ Pujmanové – oprava soc. uzlů, I.etapa“ - uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 986/OIV/11
1175/19RM/2011 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, projektová
dokumentace - I.etapa zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
1176/19RM/2011 Stavba č.7109
„Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská“ v Havířově
– uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 1273/OIV/10
1177/19RM/2011 Petice za vybudování chodníku na ulici Na Záguří od ulice
Prostřední k ulici U Kasperčoka
1192/19RM/2011 Prodloužení hudební produkce multižánrového festivalu
Open Ming Fest konaného v rámci pořádání Evropského
týdne mobility
1193/19RM/2011 Zahájení školního roku 2011/2012 v základních školách na
území města Havířova
1194/19RM/2011 Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně
prospěšné práce
1195/19RM/2011 Písemnost adresovaná Radě města Havířova – p. Simona
Vlačihová
________________________________________________________________________________
1210/21RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha –
bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
období leden – červen 2011_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2011.
________________________________________________________________________________
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1211/21RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 64. – 92.__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit:
a) rozpočtová opatření č. 64. – 92.;
b) na základě rozpočtových opatření č. 52. – 93. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2011
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

2 252 805,56 tis. Kč
887 613,68 tis. Kč
48 561,09 tis. Kč
9 000,00 tis. Kč
1 307 630,79 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 strategického rozvoje

2 507 156,41 tis. Kč
2 203 945,75 tis. Kč
1 017,34 tis. Kč
46 873,20 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
248 768,76 tis. Kč
252 056,90 tis. Kč
262 654,84 tis. Kč
686 280,00 tis. Kč
15 500,00 tis. Kč
66 040,28 tis. Kč
586 124,27 tis. Kč
38 030,16 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
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

303 210,66 tis. Kč
981,00 tis. Kč
947,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 003,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 455,00 tis. Kč
1 960,00 tis. Kč
742,00 tis. Kč
3 365,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
836,00 tis. Kč
625,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
916,00 tis. Kč
652,00 tis. Kč
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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
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary

729,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
4 461,00 tis. Kč
3 034,32 tis. Kč
6 052,76 tis. Kč
7 929,50 tis. Kč
3 565,08 tis. Kč
4 365,69 tis. Kč
5 974,00 tis. Kč
2 733,44 tis. Kč
6 466,68 tis. Kč
8 098,94 tis. Kč
6 027,57 tis. Kč
8 068,89 tis. Kč
6 648,90 tis. Kč
1 866,82 tis. Kč
2 778,84 tis. Kč
1 565,93 tis. Kč
4 460,04 tis. Kč
3 538,00 tis. Kč
27 998,00 tis. Kč
17 981,26 tis. Kč
34 300,00 tis. Kč
30 938,00 tis. Kč
37 540,00 tis. Kč
13 826,00 tis. Kč
31 400,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+254 350,85 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+554 386,23 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-374 861,34 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy
+22 000,00 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje
-22 000,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy
+54 500,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje
-54 500,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+74 825,96 tis. Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
+5 939,90 tis. Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
-5 939,90 tis. Kč
________________________________________________________________________________
1212/21RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova č.93____________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 93.
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 93.
________________________________________________________________________________
1213/21RM/2011 - Realizace usnesení ZMH č. 178/6ZM/2011____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí realizaci ukládací části usnesení Zastupitelstva města Havířova
č. 178/6ZM/2011, ze dne 20.6.2011, která je zpracována v přílohách č. 1 a 2
předloženého materiálu.
uložit Radě města Havířova předkládat pololetně aktualizovanou analýzu
finančních toků na úvěrovém účtu VÚB, a.s. vč. aktualizovaných provozních
nákladů v jednotlivých letech, které městu budou vznikat v souvislosti
s realizací dotovaných akcí.
________________________________________________________________________________
1214/21RM/2011 - Doplnění Statutu fondu nájemního bydlení___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
doplnění čl. III. odst. 2. Statutu fondu nájemního bydlení, ve znění uvedeném
v příloze č. 3, s účinností od 1.10. 2011
________________________________________________________________________________
1215/21RM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
zhodnocení finančních prostředků Fondu rozvoje hospodářských aktivit
(FRHA) města Havířova ve výši 15 000 000,00 Kč na dobu 3 měsíců formou
spořícího účtu Ekonto Flexi s tříměsíční výpovědní lhůtou sjednaného
u Raiffeisenbank, a.s.
________________________________________________________________________________
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1216/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 18 o vel.
1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově – Šumbark_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 18
o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.9.2011
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
________________________________________________________________________________
1217/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11 o vel.
1+1na ulici Radniční 633/13 v Havířově – Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici Radniční 633/13 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.9.2011
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
________________________________________________________________________________
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1218/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+1
na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.9.2011
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
________________________________________________________________________________
1219/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o vel.
1+5 na ulici Heleny Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 1+5
na ulici Heleny Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.9.2011
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
________________________________________________________________________________
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1220/21RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8 o vel.
1+3 na ulici Slovanská 1214/12 v Havířově – Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8 o vel. 1+3
na ulici Slovanská 1214/12 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.9.2011
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
________________________________________________________________________________
1221/21RM/2011 - 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 15.8.2011 do 1.9.2011 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 15.8.2011 do 1.9.2011 dle přílohy č.2
2. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 30.8.2011
dle přílohy č.4
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
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1222/21RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú.Havířov-město o výměře cca 610 m2
panu Martinu Balonovi, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 461/3
za účelem realizace polyfunkčního restpointu u stávajícího zařízení
s hostinskou činnosti za cenu dle vyhlášky
ve výši celkem cca 343 300,- Kč (tj. 560,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování
znaleckého posudku) s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po vydání
kolaudačního souhlasu
V kupní smlouvě budou uvedeny tyto podmínky:
- pozemek bude užíván po dobu 10 let jako restpoint bez možnosti změny účelu
využití
- v případě změny účelu využití bude pozemek vrácen městu nebo kupující
uhradí rozdíl ceny do výše tržní hodnoty pozemku v době vydání stavebního
povolení. Tržní cena bude stanovena znaleckým posudkem a splatná
do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- pro případ jakéhokoliv zcizení bude sjednáno předkupní právo věcné po dobu
10 let, a to za stejnou kupní cenu, za jakou byl pozemek prodán
- kolaudační souhlas na respoint bude vydán do dvou let od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, nesplnění této podmínky bude důvodem
k neuzavření konečné kupní smlouvy
________________________________________________________________________________
1223/21RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá“ – doplnění___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
zřízení věcného břemene na silničním pozemku k. ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 2604/1 (sil.III/4746, ul. Dělnická), v délce cca 14 m,
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 veřejných částí
kanalizačních přípojek umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření
hodnota břemene: ve zvýhodněné sazbě jednorázově 1000,-Kč + DPH,
dle sazebníku finančních náhrad platné interní směrnice povinného, s tím, že
budoucí oprávněný po dobu minimálně 5 let zůstane vlastníkem umístěné
inženýrské sítě a provede sanaci narušeného povrchu komunikace, vzniklou
umístěním inženýrské sítě s tím že pro účely realizace bude uzavřena:
a) smlouva o právu provést stavbu
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b) 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
1224/21RM/2011 - Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby: „Světelná křižovatka
Orlovská, Požárnická, U Skleníků“__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci vypořádání stavby:
„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
věcné břemeno na části pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2702/3
v rozsahu 6.09 m2 a parc. č. 2703/2 v rozsahu 79,37 m2,
ve vlastnictví povinných: Oldřicha Struminského a Jarmily Struminské,
Aloise Jiráska1525/3, Havířov-Podlesí
ve prospěch oprávněného: SMP Net, s.r.o., se sídlem: 702 72 Ostrava, Moravská
Ostrava, Plynární 420/3, IČ: 27768961, vlastníka přeložky plynu STL 100,
hodnota břemene: dle požadavku vlastníků pozemků 500,-Kč/m2,
tj. při výměře 85,46 m2 celkem 42.730,-Kč, s tím, že náklady spojené
se zřízením věcného břemene hradí město, jako investor stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2011
________________________________________________________________________________
1225/21RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1896, 1930 , k.ú. Bludovice_
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1896, 1930,
k.ú.Bludovice za účelem uložení vodovodního řadu v rámci stavby:
„Havířov-Bludovice, ul. Strmá – rekonstrukce vodovodního řadu“
za jednorázovou úhradu při výměře 181,94 m2, ve výši 22.742,50- Kč + DPH,
tj. 22.742,50,- Kč + 4.548,50,- Kč = 27.291,- Kč celkem,
ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
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se sídlem: Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 451 93 665
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: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1226/21RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 982, k.ú. Bludovice, dle GP
č. 3457 – 709/2011 ze dne 11.8.2011 za účelem uložení elektopřípojky
k rodinnému domu (investor: Miroslav Brzák a Lenka Brzáková, oba bytem
Havířov- Dolní Datyně, Datyňská 8/2),
za jednorázovou úhradu při výměře 6,88 m2, 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 pozemkům parc.č. 4741, 4755, k.ú. Havířov - město,
dle GP č. 1795 - 686/2011 ze dne 10.8.2011
za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu
(investor : Renáta Vítková, bytem Havířov-Město, Formanská 1425/13),
za jednorázovou úhradu při výměře 37,87 m2, 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
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
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1227/21RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti T – Mobile Czech
Republic a.s._____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1536/1,
2112, 2117/1, 2121,2122, 2126, 2128, 2741/1, 2742/1, 2742,/2, 2748/11,
2748/12, 1990, 1992, 1996/1, 2003/1, 2020/1, 2083/1, 2084, 2087, 2088/1,
2090, 2797, 2827, 2828, 2831/1, 2834, 2835, k.ú. Havířov-město
za účelem uložení optické sítě pro stavbu: „Optický propoj TMCZ Havířov“
za jednorázovou úhradu při výměře 1.423 m2, ve výši 177.875,- Kč + DPH,
tj. 177.875,- Kč + 35.575,- Kč = 213.450,- Kč celkem,
ve prospěch T – Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Praha 4,
Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ : 649 49 681
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: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1228/21RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lidická 52a, Havířov-Šumbark,
p. Michalu Mikulovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
1229/21RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže, vyhlášení obecného záměru pronájmu
nebytových prostor_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
že do veřejné soutěže p. č. 5/OSM/2011 - na pronájem nebytových prostor
o celkové výměře 102,75 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59,
Havířov-Město, nebyla podána žádná nabídka
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schvaluje
vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor o celkové
výměře 102,75 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1230/21RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě na Dlouhé tř. 59, HavířovMěsto___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 114,60 m2 v přízemí obytného domu
na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město, spol. Draspol CZ, s.r.o., IČ: 27813371,
jako prodejnu a sklad potravin, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
1231/21RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 17,50 m2 v suterénu obytného domu
ul. 17. listopadu 14, Havířov-Podlesí,
p. Pavlíně Kobakové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
1232/21RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor – ateliéru o výměře 45,40 m2 a terasy
o výměře 48,20 m2 ve střešní nástavbě obytného domu na ul. 1. máje 2,
Havířov-Město, p. Milanu Kolářovi, IČ: 76627535, dohodou k 31.10.2011
ukládá
zajistit provedení rekonstrukce předmětného nebytového prostoru
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 2012
________________________________________________________________________________
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1233/21RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy, vyhlášení obecného záměru pronájmu
nebytových prostor_______________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 153 m2
na ul. Dělnické 18, Havířov-Město,
nájemkyni p. Ivaně Kirchnerové, IČ: 12135364
________________________________________________________________________________
1234/21RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy – restaurace ul. Padlých hrdinů 144, HavířovŽivotice, vyhlášení obecného záměru pronájmu nebytových prostor______
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory - restauraci
o celkové výměře 378,80 m2 v objektu ul. Padlých hrdinů 47/144,
Havířov-Životice, nájemci spol. U KOCURA s. r. o., IČ: 28573579,
z důvodu dluhu na nájemném a službách
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace o celkové
výměře 378,80 m2 v objektu ul. Padlých hrdinů 47/144, Havířov-Životice,
________________________________________________________________________________
1235/21RM/2011 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení_____
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše obytného
domu na ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město,
provozovateli spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, za podmínek:
- roční úhrada 80.000,- Kč ročně bez DPH
- na dobu určitou 5 let do 8. 2. 2017
- ostatní podmínky smlouvy o umístění zařízení se nemění
________________________________________________________________________________
1236/21RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Budovatelů 991,
Havířov-Prostřední Suchá_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 54,62 m2 v přízemní samostatné
přístavby zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991, Havířov-Prostřední
20
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Suchá, Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČ: 68177992,
k provozování zařízení pro děti, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
- využití prostor jako výslechovou místnost dětí pro Policii ČR
________________________________________________________________________________
1237/21RM/2011 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
statutárního města Havířov________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. informaci o průběhu realizace projektů kanalizace s dotací OPŽP
dle důvodové zprávy
2. informaci o průběhu přípravy na provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu a dešťové kanalizace dle důvodové zprávy
3. informaci o průběhu prací v rámci projektové a inženýrské činnosti
na kanalizačních přípojkách dle přílohy č. 3
schválit
uzavření Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi
statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. ve znění dle
přílohy č. 1
pověřit
primátora města Havířova podpisem Smlouvy o provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami
Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 09-10/2011
________________________________________________________________________________
1238/21RM/2011 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(160/VVSR/2011) na projekt „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina
podél ulice na Nábřeží“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady č. 90429/2011 (160/VVSR/2011) ve znění přílohy č.2
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Ing. Petra Smrčka k podpisu
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
č. 90429/2011 (160/VVSR/2011)
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady
Z: vedoucí OSR
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
1239/21RM/2011 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Rekonstrukce části křídla G na knihovnu_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ v celkové výši 55 977 463,64 Kč
ve znění přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Z: vedoucí OSR
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
1240/21RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení strategického rozvoje__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSR
T: září 2011
________________________________________________________________________________
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1241/21RM/2011 - Smlouva č. 09038323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové,
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí______________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 09038323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie
v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
v celkové výši 23 908 747,50 Kč ve znění přílohy
pověřuje
vedoucího oddělení strategického rozvoje Ing. Ladislava Nedorosta podpisem
Smlouvy č. 09038323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
________________________________________________________________________________
1242/21RM/2011 - 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 dle přílohy
________________________________________________________________________________
1243/21RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
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1244/21RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout
1. nepořídit změnu 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 pozemku parc.č. 856/2 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 856/1 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 7 - na pozemcích parc.č. 626/1, 626/2 v k.ú. Bludovice
v rozsahu příloh č. 1, 2, 3 a 4
2. pořídit změnu 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 za podmínky
úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4
stavebního zákona
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 1363/2, 1363/6 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 1029, 1030 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č. 5 – na pozemku parc.č. 2328/1 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 2648/11 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 8 - na pozemcích parc.č. 1737/6, 1737/11 v k.ú. Prostřední Suchá
v rozsahu příloh č. 1, 2, 3 a 4
________________________________________________________________________________
1245/21RM/2011 - Rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku 2012-výběr lokality__________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, která se uskuteční ve dnech
od 26.9. do 30.9.2011 pro Bc. Evu Kiedroňovou, Ing. Tamaru Šeligovou,
Ing. Milana Černého, pí. Bohuslavu Litavskou za účelem provedení výběru
lokality pro rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku 2012
________________________________________________________________________________
1246/21RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova za uplynulé
období roku 2011
________________________________________________________________________________
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1247/21RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz
základním školám v celkové výši 282.480,- Kč dle přílohy č. 1
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
základním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2011 o uvedené částky
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1248/21RM/2011 - 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-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
v pořizovací ceně 53.081,- Kč včetně DPH: interaktivní tabule SMART
2. pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi v rámci
projektu ROP NUTS II, a to pro:
- Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48 80 54 24) v pořizovací ceně 352.206,- Kč včetně DPH:
server Fujitsu a interaktivní tabule SMART dle přílohy č. 2
- Základní škola a mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 89) v pořizovací ceně 1.749.814,- Kč včetně DPH:
interaktivní tabule ENO, dataprojektor, Bioffedback a další dle přílohy č. 3
- Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65) v pořizovací ceně 570.736,- Kč
včetně DPH:
interaktivní tabule, server k centrálnímu ukládání a datový sklad k ukládání
dle přílohy č. 4
- Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČ 48 80 54 75) v pořizovací ceně 5.264.692,69 Kč včetně DPH:
interaktivní tabule, ovládací pult, zastřešené altány, dataprojektory a další
dle přílohy č. 5
________________________________________________________________________________
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1249/21RM/2011 - Převod schválené investiční dotace do příspěvku na provoz v roce 2011
- ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit převod schválené investiční dotace ve výši 120.000,- Kč do příspěvku
na provoz v roce 2011 ASTERIXU – středisku volného času Havířov,
příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47) dle přílohy č. 1
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.
na rok 2011 převod schválené investiční dotace ve výši 120.000,- Kč
do příspěvku na provoz ve výši o 120.000,- Kč
________________________________________________________________________________
1250/21RM/2011 - Dopravní výchova a zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Petřvaldská______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o dopravní výuce na havířovských
základních školách v roce 2010 a 2011 dle přílohy č.1
schválit zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Šumbark
Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) o částku 16.000,- Kč na zabezpečení
pracovních činností provozu dětského dopravního hřiště dle přílohy č. 2
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřské
škole do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2011
________________________________________________________________________________
1251/21RM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČ 70 95 81 14) v celkové výši 78.000,- Kč, a to:
- na dofinancování pracovních činností spojených s přípravou
a zabezpečením bezlepkové stravy o částku 19.000,- Kč dle přílohy č. 1,2
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- na dofinancování mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců
o částku 59.000,- Kč dle přílohy č. 4
2. zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)
o částku 49.000,- Kč na dofinancování mzdových prostředků
nepedagogických zaměstnanců dle přílohy č. 6
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
základních škol do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2011
________________________________________________________________________________
1252/21RM/2011 - Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova 2012 - 2020_____________
Rada města Havířova
odkládá
projednání návrhu Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
na období 2012 – 2020
________________________________________________________________________________
1253/21RM/2011 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova______________
Rada města Havířova
odkládá
projednání návrhu nových Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Havířova od 1.1.2012
________________________________________________________________________________
1254/21RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10
– „Ostatní dotace a dary“ – Havířovská liga středních škol_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti za umístění v seriálu soutěží
„Havířovská liga středních škol“ v roce 2011 na nákup sportovních pomůcek,
a to takto:
7 000,- Kč
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
5 000,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 82

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
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- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí
dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého
hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů
konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem
dotace
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti za umístění v seriálu soutěží
„Havířovská liga středních škol“ v roce 2011 na nákup sportovních pomůcek,
a to takto:
3 000,-Kč

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČ 13 64 42 71

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem za podmínek:
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí
dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého
hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů
konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace
________________________________________________________________________________
1255/21RM/2011 - Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
informaci o nepřijetí schválené dotace ve výši 25 000,- Kč Občanským
sdružením ANGELIS, IČ 26 65 93 79, na 9. ročník festivalu zdravého životního
stylu „Harmonie v duši“ – přednášky, besedy, pracovní dílny, večerní program
neschválit
1. zvýšení poskytnuté dotace o 250 000,-Kč (tj. celkem na 1 050 000,- Kč)
Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91,
na projekt Celoroční sportovní činnost, z výdajové části OJ 10 –„Ostatní
dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011
2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011:
- Kraso klubu Havířov, IČ 60 33 81 48, ve výši 48 000,- Kč
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na provoz/pronájem ledové plochy v prostorách Víceúčelové haly
v Havířově
- Mystic Skates, spol. s.r.o., IČ 63 07 54 82, ve výši 15 000,- Kč
na Český skateboardový pohár – Těrlicko
- Mgr. Yvoně Tarabové ve výši 23 500,- Kč
na VII. Mezinárodní festival Gaude Cantem v Polsku
uložit
odboru školství a kultury informovat statutární zástupce sportovních subjektů
a Mgr. Yvonu Tarabovou o rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova.
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011
________________________________________________________________________________
1256/21RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011
– Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace z výdajové časti OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 ve výši 500 000,- Kč
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70 88 45 61,
na opravu elektrorozvodů a podlah garáže a dílny Hasičské stanice Havířov
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem dotace
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011
________________________________________________________________________________
1257/21RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a časové omezení
provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
povolených Ministerstvem financí ČR________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místa a časové omezení provozu
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení povolených
Ministerstvem financí ČR dle Přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
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1258/21RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí ČR__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1259/21RM/2011 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní integrace úřadu obce
s rozšířenou působností““ – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní integrace úřadu obce
s rozšířenou působností“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)

ne
ne

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

ne
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. firma: MARBES CONSULTING s.r.o., Plzeň
2. firma: Software 602 a.s., Praha
3. firma: TESCO SW a.s., Olomouc
4. firma: AutoCont CZ a.s., Ostrava
5. firma: ARIS, řídící systémy, s.r.o., BRNO
6. firma: GORDIC spol. s r.o., Jihlava

IČ : 25212079
IČ : 63078236
IČ : 25892533
IČ : 47676795
IČ : 48906131
IČ : 47903783

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení:
předpokládané ukončení:

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky
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10/2011
05/2012

dílčí hodnotící kritéria:
Celková cena v Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících (min. délka 60 měsíců)
Výše sankce v Kč za nesplnění termínů dle smlouvy

70 %
15 %
15 %

8. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- čestným prohlášením
9. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z obchodního rejstříku
b) doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- údaj o obratu dosaženém dodavatelem za poskytnutí obdobných dodávek
za poslední 3 účetní období v min. výši 1 mil. Kč bez DPH ročně
- čestným prohlášením
11. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam významných dodávek obdobného charakteru jako je předmět
veřejné zakázky realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, včetně
min. 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
dodávek v hodnotě plnění min. 1 mil. Kč bez DPH /1 dodávka
b) Certifikáty systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 na oblast servisních
služeb, řízení projektů
- čestné prohlášení prokazující shodu požadovaného výrobku
s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen:
náhradník:
1. Ing. Eduard Heczko
Ing. Petr Smrček
2.Ing. Ladislav Nedorost
Mgr. Dagmar Mertová
3. Mgr. Eva Havlů
Ing. Vladan Almáš
4. Ing. Jiřina Zvěřinská
Alena Průšová
5. Jiří Kubala
Ing. Roman Krystek
13. lhůtu a místo pro podání nabídek:

30.9.2011 do 10:00 hodin
na podatelnu MmH

14. zadávací lhůta:

do 31.10. 2011

15. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

pověřuje
1. hodnotící komisi k otevírání obálek s nabídkami a k posouzení kvalifikace
uchazečů
2. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Eduarda
Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
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ukládá
výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zveřejnit a odeslat zájemcům
dle tohoto usnesení
Z: vedoucí ORG
T: 9.9. 2011
________________________________________________________________________________
1260/21RM/2011 - 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 5 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s nájmem za prostory
Linky bezpečí
b) ve výši 30 000,- Kč na aktualizaci Informačního systému městské policie
provozovaného Městskou policií Havířov
c) ve výši 70 000,- Kč na rozšíření datového úložiště o 8 TB.
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2011 dle bodu a), b), c).
________________________________________________________________________________
1261/21RM/2011 - Podání žádosti MKS Havířov o poskytnutí příspěvku Úřadem práce pro
zřízení společensky účelného pracovního místa pro zaměstnance z řad
uchazečů evidovaných Úřadem práce________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti Městského kulturního střediska Havířov na Úřad práce
k poskytnutí finančního příspěvku na úhradu mzdových nákladů pro zřízení
společensky účelného pracovního místa, místa promítače.
________________________________________________________________________________
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1262/21RM/2011 - 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 Marii Gelačákové, bytem Ostrava-Zábřeh,
Rezkova 2961/8 k úhradě nezbytného stomatologického úkonu
za podmínek dle článku IV. Statutu sociálního fondu.
pověřit tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o půjčce
dle bodu 1. tohoto usnesení.
Z: tajemník MMH
T: 11/2011
________________________________________________________________________________
1263/21RM/2011 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní
Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční vypořádání veřejných části přípojek
Rada města Havířova
schvaluje
vybudovat na základě žádostí vlastníků nezastavěných pozemků, navazujících
na budovanou kanalizační síť v oblastech určených územním plánem
k zastavění, veřejné části kanalizačních přípojek, a to ve výši 70% ceny
investičních nákladů na náklady vlastníka pozemku, 30% nákladů uhradí město
s podmínkou napojení na kanalizaci do 5 let od kolaudace kanalizační sítě
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, Ing. Petra Smrčka, podpisem
smluv o vybudování a financování veřejné části kanalizační přípojky
k nezastavěným pozemkům
Z: vedoucí OIV
T: 12/2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej veřejné části kanalizační přípojky za 70% ceny investičních nákladů
vlastníkům nezastavěných pozemků s podmínkou napojení na kanalizaci
do 5 let od kolaudace kanalizační sítě
________________________________________________________________________________
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1264/21RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.IX_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č. IX dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č. IX dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
1265/21RM/2011 - „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací dům, Havířov“
– Informace o zrušení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na služby _______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č.j.: ÚOHS-R83/2011/VZ-10634/2011/310-ASc. Příloha č. 1
2. zrušení veřejné zakázky „Poradenské služby pro realizaci projektu Parkovací
dům, Havířov“ na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže č.j.: ÚOHS-S500/2010/VZ-1703/2011/510/HOd. Příloha č. 2
3. další postup přípravy realizace projektu Parkovacího domu Havířov
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
1266/21RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Turčianských Teplic, Slovensko__
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města
Havířova a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj města,
do Turčianských Teplic, která se uskutečnila ve dnech 19. – 21. srpna 2011
za účelem účasti na kulturně-společenských akcích partnerského města
________________________________________________________________________________

34

USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.9.2011

1267/21RM/2011 - VZ/19/OIV/11 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, projektová
dokumentace -I.etapa – výběr nejvhodnější nabídky___________________
Rada města Havířova
zadává
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ev.č. VZ/19/OIV/11
uchazeči Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, Ostrava-Vítkovice
s tím, že Smlouva o dílo bude uzavřena s nabídkovou cenou 1.580.000,- Kč
bez DPH, s termínem plnění 130 dnů od podpisu SoD
na zpracování DÚR a 154 dnů od vydání pravomocného územního
rozhodnutí na zpracování DPS, dopracovanou jako RDS.
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 09/2011
________________________________________________________________________________
1268/21RM/2011 - Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova_____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 19. září 2011 od 13:00 hod. v Kulturním domě
RADOST dopracovaný o připomínky členů rady města a závěry přijaté
na 21. schůzi Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
1269/21RM/2011 - Nominace členů do pracovních komisí a pracovních skupin předsednictva
SMO ČR________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
předsednictvu Svazu měst a obcí ČR
1. jmenování do pracovních komisí a pracovních skupin předsednictva
SMO ČR těchto zástupců města:
kulturní komise
– Mgr. Yvona Dlábková
regionální komise – Ing. Eduard Heczko
bezpečnostní komise – Ing. Zdeněk Osmanczyk
35
USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.9.2011

energetická komise – Ing. Václav Wicher
pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování
– Bc. Michaela Horňáková
pracovní skupina pro strukturální politiku – Ing. Petr Smrček
2. zachovat současné zástupce města Havířova v pracovních komisích
a v pracovních skupinách předsednictva SMO ČR
________________________________________________________________________________
1270/21RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova
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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/96 836/Kl/2011

V Havířově dne 22.9.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 22. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.9.2011
1271/22RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 22.schůze RMH, konané dne 21.9.2011
1272/22RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 21. schůze RMH, konané dne 7.9.2011
1273/22RM/2011 - Schválení programu 22. schůze RMH, konané dne 21.9.2011
1274/22RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1275/22RM/2011 - Jmenování vedoucího odboru stavební a silniční správní úřad
1276/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Halušková
1277/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Benkovská
1278/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Zuzana Kožmínová
1279/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Helena Šindelářová
1280/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dušana Siváková
1281/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslava Pawlasová
1282/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Sarvaš
1283/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ludmila Buráňová
1284/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Cięžáková
1285/22RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Luděk Folwarczný
1286/22RM/2011 - Mimořádné přidělení upravitelného obecního bytu v domě
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě – Andrej Horvát
1287/22RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Hildegarda Poláková
1288/22RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Linda Mezeiová
1289/22RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Karel Danihel
1290/22RM/2011 - Opětovné zařazení žádosti o byt do bytového pořadníku z r. 2003
– Šárka Miškaříková
1291/22RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Petr Horváth
a Julia Horváthová
1292/22RM/2011 - Prominutí poplatku z prodlení – Jana Sýkorová
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1293/22RM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark
1294/22RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
1295/22RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město
1296/22RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže
1297/22RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, záměr pronájmu
nebytových prostor
1298/22RM/2011 - Výpovědi nájemních smluv – Ing. Karel Chodura, vyhlášení obecného
záměru pronájmu nebytových prostor
1299/22RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy
1300/22RM/2011 - Odkoupení vnitřního vybavení restaurace – spol. U KOCURA s.r.o.
1301/22RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor – Základní škola
Žákovská, Základní škola M. Pujmanové
1302/22RM/2011 - Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova
1303/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 55
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město
1304/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+2 na ulici Sukova 822/6 v Havířově-Město
1305/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 37
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
1306/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 50
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
1307/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 53
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark
1308/22RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky - půdní vestavby č.13 o velikosti 73.06 m2
v domě na ulici A.Staška 1087/3 v Havířově-Městě
1309/22RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 126
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinská 1512/3 v Havířově-Městě
paní Hinerové Márii, trvale bytem Domov seniorů Havířov,
J. Seiferta 1530/14, Havířov-Město
1310/22RM/2011 - Žádost o povolení přihlášení paní Rodtové Zdeňky do společné domácnosti
s panem Saitzem Josefem v bytě č.12 v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Mládežnická 1576/10 v Havířově Podlesí
1311/22RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova - č.94 – 95
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1312/22RM/2011 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2011
1313/22RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Sběrna kovových odpadů ve stávající hale
fy Gustav Sydor s.r.o.“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
1314/22RM/2011 - Výzva za zachování informací o toxických látkách ve veřejně přístupném
registru znečišťování
1315/22RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
1316/22RM/2011 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov pro rok 2011
1317/22RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT
1318/22RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
1319/22RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
1320/22RM/2011 - Osobnost kultury, Talent, Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
a Kolektiv v sociální oblasti za rok 2011
1321/22RM/2011 - „Vybavení školy – projekční technika“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
1322/22RM/2011 - VZ/15/OSR/11 „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá
terénní práce“ v rámci projektu financovaného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výběr nejvhodnější nabídky
1323/22RM/2011 - „Odkanalizování částí města Havířova“– uzavření Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09
1324/22RM/2011 - Přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2011
1325/22RM/2011 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – pan Ervín Bystroň
1326/22RM/2011 - „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Havířov-Šumbark včetně přístavby
garáží a dešťové kanalizace“- uplatnění slevy z ceny díla
1327/22RM/2011 - UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
1328/22RM/2011 - Nové Zásady pro vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství
1329/22RM/2011 - Odstoupení pověřeného vlastníka Společenství vlastníků jednotek
S. K. Neumanna 3/803, Havířov - Město
4
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1330/22RM/2011 - Poskytnutí peněžitých darů a mimořádných odměn
1331/22RM/2011 - Rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku 2012 - výběr lokality
- doplnění usnesení
1332/22RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
1333/22RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.9.2011
1271/22RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 22.schůze RMH, konané dne 21.9.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 22. schůze Rady města Havířova, konané
dne 21.9.2011
Ing. Jiřího Martínka
________________________________________________________________________________
1272/22RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 21. schůze RMH, konané dne 7.9.2011________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 21. schůze Rady města Havířova,
konané dne 7.9.2011
________________________________________________________________________________
1273/22RM/2011 - Schválení programu 22. schůze RMH, konané dne 21.9.2011____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.9.2011 dle návrhu
________________________________________________________________________________
1274/22RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5821/100/2006 Zklidnění provozu na komunikaci ulice 17. listopadu v
úseku od křižovatky s ulicí Studentskou po křižovatku
s Národní třídou a ulicí Těšínskou
846/14RM/2011 Zřízení věcného břemene pro stavbu: „Havířov –
rekonstrukce kabelů VN, NN – IV. etapa, část A“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
762/13RM/2011 Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné
hromady
891/14RM/2011 Depos Horní Suchá, a.s. – informace o rozšíření programu
řádné valné hromady
926/15RM/2011 Pořízení movitého majetku v pořizovací hodnotě vyšší než
100 tis.Kč
993/16RM/2011 „Dodávka technologického centra ORP“ – zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení
1078/18RM/ 011 Realizace Havířovských slavností statutárního města
Havířova konaných ve dnech 9.-11.9.2011
1088/18RM/2011 „Dopravní terminál Havířov“ - vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení k veřejné zakázce na služby s názvem
“Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční akce
- Dopravní terminál Havířo “
1118/19RM/2011 Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark
1135/19RM/2011 Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
1139/19RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2996/6,
2996/10, k.ú. Bludovice
1140/19RM/2011 Zřízení věcného břemene pro společnost ArcelorMittal
Ostrava a.s.
1144/19RM/2011 Pronájem nebytových pros or v objektu Radnice
1172/19RM/2011 „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární
město Havířov“ - zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení
1179/19RM/2011 „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – přímá
terénní práce“ v rámci projektu financovaného z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – uzavření
dohody o ukončení smlouvy a vyhlášení nového
zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1183/19RM/2011 Schválení prodloužení trvání produkce při přenosu
Galavečera EC 2011 dne 3.9.2011 na náměstí Republiky
1203/20RM/2011 Vyjádření k dokumentaci záměru „Energetic center Šenov“
podle zákona o posuzování vli ů na životní prostředí
1216/21RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 18 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v HavířověŠumbark
1217/21RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 11 o vel. 1+1 na ulici Radniční 633/13 v Havířově-Město
1218/21RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 3 o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v HavířověMěsto
1219/21RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 2 o vel. 1+5 na ulici Heleny Malířové 1154/6
v Havířově-Šumbark
1220/21RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 8 o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1214/12
v Havířově-Město
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1238/2 RM/2011 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady (160/VVSR/2011) na projekt „Rekonstrukce
chodníku v parku Lučina podél ulice na Nábřeží“
1240/21RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 oddělení strategického rozvoje
1243/21RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
1264/21RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.IX
________________________________________________________________________________
1275/22RM/2011 - Jmenování vedoucího odboru stavební a silniční správní úřad___________
Rada města Havířova
jmenuje
na návrh tajemníka magistrátu
p. Ing. Vojtěcha Petrovského
do funkce vedoucího odboru stavební a silniční správní úřad
Magistrátu města Havířova s účinností od 1.10. 2011 včetně
________________________________________________________________________________
1276/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Halušková_________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města paní Haně Haluškové, t.b. Kapitána Jasioka 859/4,
Havířov-Prostřední Suchá pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1277/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Benkovská______________
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 Monice Benkovské, t.b. U Stromovky 16, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1278/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Zuzana Kožmínová______________
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 Zuzaně Kožmínové, t.b. 17. listopadu 1005/21b, Havířov-Město
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1279/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Helena Šindelářová______________
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 Heleně Šindelářové, t.b. Jarošova 748/4a, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1280/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dušana Siváková________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
paní Dušaně Sivákové, t.b. Anglická 776/9d, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1281/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslava Pawlasová_____________
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 Miroslavě Pawlasové, t.b. Rošického 693/6, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1282/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Sarvaš_____________________
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 panu Petru Sarvašovi, t.b. E.F. Buriana 869/4a, Havířov-Město pod
podmínkou, že:
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
- nájemní poměr k bytu o vel. 0+1, jehož je jmenovaný k dnešnímu dni
nájemcem, ukončí do 6 měsíců od uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
________________________________________________________________________________
1283/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ludmila Buráňová_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí
paní Ludmile Buráňové, t.b. Národní tř. 734/54, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1284/22RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Cięžáková________________
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 Lence Cięžákové, t.b. Dlouhá tř. 914/28, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1285/22RM/2011 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Luděk Folwarczný____
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 30 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě
panu Luďku Folwarcznému, t.b. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
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________________________________________________________________________________
1286/22RM/2011 - Mimořádné přidělení upravitelného obecního bytu v domě
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě – Andrej Horvát_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního upravitelného jednopokojového bytu v domě
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě
panu Andreji Horvátovi, t.b. Cihelní 1823/15, Český Těšín
________________________________________________________________________________
1287/22RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Hildegarda Poláková_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
max. ve 2. nadzemním podlaží nebo v domě s výtahem v kterékoliv lokalitě
města paní Hildegardě Polákové, t.b. Lípová 603/16, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1288/22RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Linda Mezeiová
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 352/8RM/2011 ze dne 23.02.2011
________________________________________________________________________________
1289/22RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Karel Danihel
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 817/14RM/2011 ze dne 01.06.2011
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města panu Karlu Danihelovi, t.b. Hlavní tř. 55, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1290/22RM/2011 - Opětovné zařazení žádosti o byt do bytového pořadníku z r. 2003
– Šárka Miškaříková_____________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
opětovné zařazení žádosti paní Šárky Miškaříkové, t.b. Slovanská 1214/12,
Havířov-Město o byt o vel. 1+2 se smluvním nájemným, č.j. MJP/74462
ze dne 08.10.2003 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
________________________________________________________________________________
1291/22RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Petr Horváth
a Julia Horváthová_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 26 o vel. 1+3 v domě
na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
s manž. Petrem Horváthem a Julií Horváthovou, t.b. Obránců míru 1193/10,
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům
________________________________________________________________________________
1292/22RM/2011 - Prominutí poplatku z prodlení – Jana Sýkorová_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prominutí poplatku z prodlení ve výši 38.298,- Kč
paní Janě Sýkorové, t.b. Sokolovská 1762/12, Karviná-Nové Město
________________________________________________________________________________
1293/22RM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 132 m2 a pozemku
parc.č. 1642/1 o výměře cca 945 m2, celkem cca 1077 m2
v kat. území Šumbark (přesná výměra bude stanovena dle GP)
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paní Vlastě Szostokové, bytem Havířov-Šumbark, Sokolská 28/6
za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové komunikace
k RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
1294/22RM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 44 m2
panu Liboru Uxovi, bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 39
za účelem výstavby garáže pro osobní auto a přívěs za cenu 500,- Kč/m2,
celkem tedy za cca 22 000,- Kč
________________________________________________________________________________
1295/22RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 170 m2
panu Rostislavu Lanšperkovi, bytem Ostrava Vítkovice, Zengrova 660/33
za účelem zřízení manipulační plochy pro provozovnu sběrny železných
a neželezných kovů
________________________________________________________________________________
1296/22RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p. č. 6/OSM/2011 – na pronájem nebytových
prostor – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2 v přízemí části H objektu
Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
kterou podaly p. Lenka Holtzerová a p. Anna Gebauerová
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory - kancelář č. 107 o výměře
19,62 m2 v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
s p. Lenkou Holtzerovou, IČ: 65902581, a p. Annou Gebauerovou,
IČ: 64149749, za podmínek:
- nájemné 2.110,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2011
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- platby nájmu a služeb měsíčně
- účel: kancelář k poskytování bankovních a pojišťovacích služeb
- případné stavební úpravy nebytových prostor provede nájemce na vlastní
náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.11. 2011
________________________________________________________________________________
1297/22RM/2011 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou, záměr pronájmu
nebytových prostor_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 52,80 m2
v 1. poschodí zdravotního střediska ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,
nájemkyni Zdence Dinžíkové, IČ: 76314561, dohodou k 31. 10. 2011
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 52,80 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,
p. Martině Hricové, IČ: 60960761, jako šatnu ke stávajícím provozovnám
________________________________________________________________________________
1298/22RM/2011 - Výpovědi nájemních smluv – Ing. Karel Chodura, vyhlášení obecného
záměru pronájmu nebytových prostor_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpovědi nájemních smluv:
a) na nebytové prostory o výměře 109,55 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice,
b) na nebytové prostory o výměře 98,85 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice,
nájemci Ing. Karlu Chodurovi, IČ: 15472574, z důvodu dluhu na nájemném
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144, Havířov – Životice:
a) o výměře 109,55 m2 v přízemí objektu – vhodné jako skladovací prostory
b) o výměře 98,85 m2 v přízemí objektu – vhodné jako prodejna
________________________________________________________________________________
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1299/22RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, nájemci
Ing. Václavu Šedovi, z důvodu změny bydliště do vlastního rodinného domu
________________________________________________________________________________
1300/22RM/2011 - Odkoupení vnitřního vybavení restaurace – spol. U KOCURA s.r.o.______
Rada města Havířova
neschvaluje
odkoupení vnitřního vybavení restaurace v objektu ul. Padlých hrdinů 144,
Havířov-Životice, od nájemce spol. U KOCURA s. r. o., IČ: 28573579
________________________________________________________________________________
1301/22RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor – Základní škola
Žákovská, Základní škola M. Pujmanové_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
Základní škole Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČ: 62331230, pronájem nebytových prostor
p. Lence Školové, IČ: 88075583, za podmínek:
- výměra nebytových prostor: 70 m2
- účel: výuka anglického jazyka
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 10. 2011
- nájemné: 10.000,- Kč ročně včetně služeb
2.
Základní škole Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČ: 48805475, pronájem nebytových prostor
občanskému sdružení Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov,
IČ: 27033309, za podmínek:
- výměra nebytových prostor: 64,24 m2
- účel: provozování zařízení MCS
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 10. 2011
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH
- hrazení služeb dle skutečné spotřeby
________________________________________________________________________________
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1302/22RM/2011 - Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova_______
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2012 do 31.12.2012 poskytnutí diferencované slevy
z nájemného ve výši 50,02 Kč/m2/měsíc stanovené u bytů ve vlastnictví města
Havířova takto:
1. 5% sleva z nájemného u bytů v celkově sanovaných bytových domech
(výměna oken i celkově zateplený obvodový plášť),
2. 10% sleva z nájemného u bytů v částečně sanovaných bytových domech
(výměna oken nebo jen celkově zateplený obvodový plášť),
3. 15% sleva z nájemného u bytů v domech kde nebylo provedeno ani zateplení
obvodového pláště, ani výměna oken,
4. 25% sleva z nájemného u bytů s bezbariérovými úpravami a u bytů bez
centrálního zásobování teplem
s tím, že se sleva nevztahuje na nájemné u bytů s věcně usměrňovaným nájmem
(se státní dotací) a u bytů, kde byla výše nájemného stanovena tržním
způsobem nabídkou).
pověřuje
MRA, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení

Z: ředitel MRA
T: 1.1.2012

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
přijaté usnesení Rady města Havířova ve věci poskytnutí slevy
z nájemného v bytech v majetku města
________________________________________________________________________________
1303/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 55
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.55
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
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T: 3.10.2011

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
________________________________________________________________________________
1304/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+2 na ulici Sukova 822/6 v Havířově-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15
o vel. 1+2 na ulici Sukova 822/6 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 26.9.2011
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
________________________________________________________________________________
1305/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 37
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.37
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.10.2011
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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
________________________________________________________________________________
1306/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 50
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.50
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.10.2011
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
________________________________________________________________________________
1307/22RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 53
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.53
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.10.2011
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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
________________________________________________________________________________
1308/22RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13
o velikosti 73.06 m2 v domě na ulici A.Staška 1087/3 v Havířově-Městě____
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 73.06 m2
v domě na ulici A.Staška 1087/3 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 5.943,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 26.9.2011
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
________________________________________________________________________________
1309/22RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 126
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinská 1512/3 v HavířověMěstě paní Hinerové Márii, trvale bytem Domov seniorů Havířov,
J. Seiferta 1530/14, Havířov-Město__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního bytu č.126 v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město paní Hinerové Márii
________________________________________________________________________________
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1310/22RM/2011 - Žádost o povolení přihlášení paní Rodtové Zdeňky do společné domácnosti
s panem Saitzem Josefem v bytě č.12 v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Mládežnická 1576/10 v Havířově Podlesí______________________
Rada města Havířova
schvaluje
povolení přihlášení paní Rodtové Zdeňky do společné domácnosti
s panem Saitzem Josefem v Domě s pečovatelskou službou na ulici
Mládežnická 1576/10 v Havířově Podlesí
________________________________________________________________________________
1311/22RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova - č.94 – 95_______
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 94. - 95.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 94. – 95.
________________________________________________________________________________
1312/22RM/2011 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2011______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. úpravu odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v přílohách materiálu, kdy celková
výše odpisů po této úpravě činí 35 154 753,73 Kč.
________________________________________________________________________________
1313/22RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Sběrna kovových odpadů ve stávající hale
fy Gustav Sydor s.r.o.“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k oznámení záměru „Sběrna kovových
odpadů ve stávající hale fy Gustav Sydor s.r.o.“ 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: 21.9.2011
________________________________________________________________________________
1314/22RM/2011 - Výzva za zachování informací o toxických látkách ve veřejně přístupném
registru znečišťování_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
připojení statutárního města Havířov k výzvě „Neomezujte dostupnost
informací o únicích a přenosech škodlivých látek – zachovejte současný
integrovaný registr znečišťování, evropský registr (EPRTR) nám nestačí“
uvedené v příloze č.1
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířova,
podpisem výzvy
Z: vedoucí OŽP
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1315/22RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
1316/22RM/2011 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov pro rok 2011______
Rada města Havířova
bere na vědomí
propad příjmové části rozpočtu Správy sportovních a rekreačních zařízení
Havířov o 1.450.000 Kč v roce 2011 z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů
dle důvodové zprávy
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ukládá
ekonomickému odboru zapracovat do IV. rozpočtových úprav roku 2011
navýšení příspěvku na provoz pro Správu sportovních a rekreačních zařízení
Havířov o 1.450.000,- Kč.
Z: vedoucí EO
T: listopad 2011
________________________________________________________________________________
1317/22RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
MŠMT_________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté MŠMT v celkové
výši 2.669.300,- Kč příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 1
Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ 48 80 55 13) na projekt:
…………………………..2.669.300,- Kč
EU peníze školám
________________________________________________________________________________
1318/22RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru pro:
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková
organizace (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 19.500,- Kč
od obce Stonava, 735 34 Stonava č. 730 (IČ 00 29 76 58) dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1319/22RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČ 70 95 81 31)
v pořizovací ceně 149.786,- Kč včetně DPH: server
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________________________________________________________________________________
1320/22RM/2011 - Osobnost kultury, Talent, Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
a Kolektiv v sociální oblasti za rok 2011______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu termínu konání slavnostního udělení ocenění v sociální oblasti,
za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží, osobnostem a talentům v oblasti
kultury za rok 2011 z původně plánovaného dne 20. 10. 2011 na 21. 10. 2011
2. udělení ocenění za rok 2011 v těchto kategoriích:
a) „Osobnost kultury“
Marta Gelnarová
Jan Kroul
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní
oblasti
b) „Talent“
Vendula Weissová
Karolína Levková
Lada Bubíková
- jmenované obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
c) „Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
Věra Pospíšková
Mgr. Jiří Kroček
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobou práci s havířovskými dětmi
a mládeží
d) „Kolektiv v sociální oblasti“
Armáda spásy Havířov
- kolektiv obdrží ocenění za dvacetiletou kvalitní a obětavou práci
pro sociálně vyloučené občany města Havířova
ukládá
1. informovat veřejnost o udělení ocenění
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí RMH a pozvat je k převzetí ocenění
v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 21. 10. 2011
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011
________________________________________________________________________________
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1321/22RM/2011 - „Vybavení školy – projekční technika“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Vybavení školy – projekční technika“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)
2. platební podmínky
dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
dotace:

ne
ne
ano (2 etapy)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. odeslání Výzvy k podání nabídky těmto zájemcům:
a) Českomoravské informační systémy s.r.o., Praha
b) Elektro Solution s.r.o., Praha
c) Universal IT o.p.s., Praha
d) UNIS COMPUTERS, a.s., Brno
e) Ing. Bohumil Gaisler, Zlín

IČ : 263 68 641
IČ : 288 78 388
IČ : 279 50 751
IČ : 634 76 223
IČ : 122 97 755

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

1. etapa:
předpokládané zahájení: 10/2011
předpokládané ukončení: 11/2011
2. etapa:
předpokládané zahájení: 6/2012
předpokládané ukončení: 7/2012

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
celková nabídková cena v Kč včetně DPH
dodací lhůta ve dnech
délka záruční doby na povrch interaktivní tabule v měsících

váha 70 %
váha 15 %
váha 15 %

8. základní kvalifikační předpoklady:
podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb. - čestným
prohlášením
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9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky (živnostenský list)
10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:
- údaj o obratu dosaženém uchazečem za poslední tři účetní období
v min. výši 3.500.000,- Kč bez DPH ročně
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních
3 letech s uvedením alespoň pěti realizovaných zakázek obdobného
charakteru jako předmět veřejné zakázky v minimální hodnotě 500.000,- Kč
bez DPH za každou zakázku
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
1. Mgr. Eliška Tomíčková
2. Ing. Jarmila Latosinská
3. Mgr. David Foldyna
4. Bc. Daniel Pawlas
5. Radim Mudra
náhradníci: Mgr. Blanka Gelnarová, Mgr. Rudolf Šimek
13. lhůtu a místo pro podání nabídek:

3.10.2011 do 10:00 hodin
na sekretariát školy

14. zadávací lhůta:

do 30.11.2011

15. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

pověřuje
1. hodnotící komisi k otevírání obálek s nabídkami a k posouzení kvalifikace
uchazečů
2. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Mgr. Elišku
Tomíčkovou
ukládá
výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zveřejnit a odeslat zájemcům
dle tohoto usnesení
Z: ředitel PO
T: 22.9.2011
________________________________________________________________________________
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1322/22RM/2011 - VZ/15/OSR/11 „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/15/OSR/11 - „Zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků – přímá terénní práce“ společnosti Společnost pro kvalitu školy,
o.s., IČ: 69610606, která jako jediná předložila nabídku
s výší nabídkové ceny 1.400.250,- Kč bez DPH
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
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OSR
T: 23.9.2011

Z: vedoucí OSR
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1323/22RM/2011 - „Odkanalizování částí města Havířova“– uzavření Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozdělení předmětu smlouvy o dílo č. 631/OIV/09 ze dne 4.6.2009
na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu „Odkanalizování částí
města Havířova (dále jen „SoD“) v Příloze č. 6 SoD (část města Prostřední
Suchá) na dvě části, a to část 1 - ulice Hornosušská (s výjimkou lokality
Fryštátská) a Protější a část 2 - ulice Fryštátská, Lesácká, Lísková,
Budovatelů
2. změnu termínu plnění v článku II. odst. 2.1. Přílohy č. 6 SoD (část města
Prostřední Suchá) pro předání celé části 1a 2 ve znění návrhu změn
uvedených v důvodové zprávě, včetně sjednání dílčí fakturace ve výši 30%
z ceny sjednané v Příloze č. 6 SoD po předání části 1 a 70% z ceny sjednané
v Příloze č. 6 SoD po předání části 2
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3. rozšíření předmětu SoD v čl. III. odst. 3.1. a v Příloze č. 7 (Kanalizační
přípojky Dolní a Prostřední Suchá) o dodatečné služby (zpracování
projektové dokumentace nových kanalizačních řádů a přípojek pro napojení
50 nemovitostí v rozsahu DUR, DSP a zadávací dokumentace, včetně
inženýrské činnosti) za cenu 689.300,-Kč bez DPH (827.160,-Kč vč. DPH)
4. doplnění termínu plnění pro dodatečné služby v článku II. odst. 2.1.
Přílohy č. 7 SoD (Kanalizační přípojky Dolní a Prostřední Suchá) ve znění
návrhu změn uvedených v důvodové zprávě
5. uzavření Dodatku č. 3 k SoD v rozsahu bodů 1. až 4. tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 3 k SoD
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.3 k SoD

Z: vedoucí OIV
T: 30.9.2011
________________________________________________________________________________
1324/22RM/2011 - Přehled investičních akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2011____
Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled investičních akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2011:
1. Kino Centrum Havířov
2. Rekonstrukce části křídla G na Magistrátu knihovnu
3. Zóna Šumbark II Za Teslou, 2.etapa, ul.U Tesly a Šípková, plochu
u ul.Mládí
4. Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská
5. Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická
6. Snižování spotřeby energie v ZŠ M.Kudeříkové
7. Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka
8. Modernizace Městské sportovní haly Havířov – I.etapa
9. Odkanalizování částí města Havířova – I.etapa – Dolní a Prostřední Suchá
Odkanalizování částí města Havířova – II.etapa – Bludovice a Dolní
Datyně
10. Urbanizace školní zahrady v ZŠ Gorkého
11. Zámek Havířov – výměna oken a oprava fasády
________________________________________________________________________________
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1325/22RM/2011 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – pan Ervín Bystroň________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis pana Ervína Bystroně
schvaluje
odpověď na dopis pana Ervína Bystroně dle přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora Ing. Petra Smrčka podpisem odpovědi
ukládá
předložit odpověď na dopis k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: září 2011
________________________________________________________________________________
1326/22RM/2011 - „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Havířov-Šumbark včetně přístavby
garáží a dešťové kanalizace“- uplatnění slevy z ceny díla_______________
Rada města Havířova
schvaluje
uplatnění slevy z ceny díla „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice HavířovŠumbark včetně přístavby garáží a dešťové kanalizace“ ve výši 364.260,- Kč
bez DPH, vůči zhotoviteli díla - Karel Sachmerda-STAVIKO, IČ:154 75 964,
včetně vymáhání slevy soudní cestou
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, Ing. Petra Smrčka, podepsáním
výzvy k úhradě
ukládá
1. zpracovat a odeslat výzvu k úhradě slevy 364.260,- Kč bez DPH
Z: vedoucí OPS
T: 21.9.2011
2. zpracovat a podat žalobu v případě odmítnutí dobrovolné úhrady
slevy 364.260,- Kč bez DPH
Z: vedoucí OPS
T: 3.10.2011
28

USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.9.2011

________________________________________________________________________________
1327/22RM/2011 - UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní
Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky_____________________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
1. část 1 (Bludovice, Dolní Datyně) veřejné zakázky
UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
Sdružení pro odkanalizování města Havířova sestávající ze společností
Metrostav a.s., IČ: 000 14 915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257,
a D.I.S., spol. s r.o., IČ: 469 75 616, které předložilo nejvhodnější nabídku
- s výší nabídkové ceny bez DPH 279.415.251,-Kč
- s výší přislíbené bankovní záruky za realizaci 16.000.000,-Kč
- s výší přislíbené bankovní záruky za záruční lhůtu 4.000.000,-Kč
2. část 2 (Dolní a Prostřední Suchá) veřejné zakázky
UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice,
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
Sdružení pro odkanalizování města Havířova sestávající ze společností
Metrostav a.s., IČ: 000 14 915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257,
a D.I.S., spol. s r.o., IČ: 469 75 616,
které předložilo nejvhodnější nabídku
- s výší nabídkové ceny bez DPH 249.038.198,-Kč
- s výší přislíbené bankovní záruky za realizaci 16.000.000,-Kč
- s výší přislíbené bankovní záruky za záruční lhůtu 4.000.000,-Kč
rozhodla
1. o pořadí ostatních uchazečů u části 1 (Bludovice, Dolní Datyně)
veřejné zakázky UŘ/4/OIV/11 takto:
2. místo: Sdružení pro odkanalizování Havířova sestávající ze společností
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 452 73 910,
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 252 53 361,
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
IČ: 402 33 308, a Porr Technobau a Umwelt Aktiengesellschaft,
IČ: FN 34160
3. místo: Sdružení „Kanalizace Havířov 2011“ sestávající ze společností
OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, a Zlínstav a.s., IČ: 283 15 669
4. místo: Sdružení odkanalizování Havířov sestávající ze společnosti
Held & Francke CZ s.r.o., IČ: 260 68 338, Firesta-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628, a Held& Francke
Baugesellschaft m.b.H., IČ: FN 198764
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2. o pořadí ostatních uchazečů u části 2 (Dolní a Prostřední Suchá)
veřejné zakázky UŘ/4/OIV/11 takto:
2. místo: Sdružení pro odkanalizování Havířova sestávající ze společností
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 452 73 910,
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 252 53 361,
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
IČ: 402 33 308, a Porr Technobau a Umwelt Aktiengesellschaft,
IČ: FN 34160
3. místo: Sdružení „Kanalizace Havířov 2011“ sestávající ze společností
OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, a Zlínstav a.s., IČ: 283 15 669
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Veřejné zakázky s.r.o.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 27.9.2011
________________________________________________________________________________
1328/22RM/2011 - Nové Zásady pro vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství___
Rada města Havířova
schvaluje
nové Zásady pro vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství
s účinností od 22.9.2011 ve znění dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1329/22RM/2011 - Odstoupení pověřeného vlastníka Společenství vlastníků jednotek
S. K. Neumanna 3/803, Havířov-Město______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
odstoupení Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku
města, z funkce pověřeného vlastníka Společenství vlastníků jednotek
S. K. Neumanna 3/803, Havířov – Město ke dni 22. září 2011.
________________________________________________________________________________

30

USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.9.2011

1330/22RM/2011 - Poskytnutí peněžitých darů a mimořádných odměn____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí peněžitých darů Ing. Jiřímu Horákovi, hlavnímu koordinátorovi
projektu a předsedovi Svazu květinářů a floristů ČR, Ing. Jiřímu Martinkovi,
Ph.D. – koordinátorovi soutěžících a členu předsednictva Svazu květinářů
a floristů ČR, Bc. Janě Pudové, PR koordinátorovi a tajemnici Svazu
květinářů a floristů ČR, Ing. Janě Hrstkové, koordinátorovi květinové
výzdoby ve výši dle Přílohy
za spolupráci při organizaci a realizaci evropské floristické soutěže
EUROPA CUP 2011 v Havířově ve dnech 31.8. – 5.9.2011
2. vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městského kulturního střediska
Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové a řediteli Správy sportovních a rekreačních
zařízení Havířov Ing. Jiřímu Bednářovi z rozpočtových prostředků
příspěvkových organizací dle Přílohy,
za spolupráci při organizaci a realizaci evropské floristické soutěže
EUROPA CUP 2011 v Havířově ve dnech 31.8. – 5.9.2011
3. vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městského kulturního střediska
Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové z rozpočtových prostředků příspěvkové
organizace Městské kulturní středisko Havířov dle Přílohy,
za přípravu a zajištění Havířovských slavností 2011
pověřuje
primátora města podpisem darovacích smluv dle bodu 1. části schvaluje tohoto
usnesení
Z: vedoucí KP, OPS
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1331/22RM/2011 - Rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku 2012 - výběr lokality
- doplnění usnesení_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění usnesení RMH čís. 1245/21RM/2011 ze dne 7.9.2011, které nové
zní takto:
1. zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, která se uskuteční ve dnech
od 26.9. do 30.9.2011 pro Bc. Evu Kiedroňovou, Ing. Tamaru Šeligovou,
Ing. Milana Černého, pí. Bohuslavu Litavskou
za účelem provedení výběru lokality pro rekondičně ozdravné pobyty
v Chorvatsku 2012.
2. Ing. Milana Černého, vedoucím pracovní skupiny
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________________________________________________________________________________
1332/22RM/2011 - 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
________________________________________________________________________________
1333/22RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Rady města Havířova_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Rady města Havířova za uplynulé období roku 2011
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

32

USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.9.2011

USNESENÍ
z 23. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.10.2011

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/105 403/Kl/2011

V Havířově dne 12.10.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

přijatých na 23. schůzi Rady města Havířova, konané dne 12.10.2011
1334/23RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 23.schůze RMH, konané dne 12.10.2011
1335/23RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 22. schůze RMH, konané dne 21.9.2011
1336/23RM/2011 - Schválení programu 23. schůze RMH, konané dne 12.10.2011
1337/23RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1338/23RM/2011 - Udělení souhlasu k výjezdu služebního automobilu JSDH Havířov do města
OMIŠ v Chorvatsku ve dnech 12.10.2011 – 17.10.2011
1339/23RM/2011 - Pracovní skupina – jmenování
1340/23RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 1 územního
plánu Orlové
1341/23RM/2011 - Prodej bytu na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město
1342/23RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 62
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
1343/23RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 20
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark
1344/23RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Nákupní 423/6 v Havířově-Šumbark
1345/23RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
1346/23RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice
1347/23RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice
1348/23RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá
1349/23RM/2011 - Pronájem části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město
1350/23RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice, změna vypůjčitele
1351/23RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc. č. 170, k.ú. Havířov-město, pro účely realizace
stavby: „Park za KD Radost“
1352/23RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá“ – doplnění
2
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1353/23RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
1354/23RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
1355/23RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
1356/23RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
1357/23RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí
1358/23RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – výpověď nájemní smlouvy
1359/23RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku
- Fyzická likvidace
- Prodej automobilu na protiúčet
1360/23RM/2011 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací
1361/23RM/2011 - Souhlas zřizovatele k realizaci stavební úpravy a zakoupením dovybavení
kuchyňských provozů Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu
1362/23RM/2011 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1.11.2011 do 31.3.2012
1363/23RM/2011 - Informace o nákladech za ustájení zvířat v útulcích a srovnání s náklady
v Útulku MAX
1364/23RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH
1365/23RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
1366/23RM/2011 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
1367/23RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu roku 2011 odboru sociálních věcí
1368/23RM/2011 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 1.11.2011 do 30.04.2012
a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení
(bezbariérové byty) pro rok 2011
1369/23RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
1370/23RM/2011 - Legalizace kanalizace v Havířově-Dolní Suché lokalita
Prachatická-Nad Tratí
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1371/23RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
1372/23RM/2011 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem,
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace
1373/23RM/2011 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na mateřských
a základních školách
1374/23RM/2011 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní
1375/23RM/2011 - Žádost Jana Švarce o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo
se speciálním označením O 1
1376/23RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
1377/23RM/2011 - Návrh na zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním
čipem a schválení poskytnutí příspěvku chovatelům psů na trvalé označení
psů čipem
1378/23RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.2 k SOD č. 1175/OIV/10
1379/23RM/2011 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
1380/23RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.X
1381/23RM/2011 - Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– dodatek č.2
ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011
1382/23RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.1.2012
1383/23RM/2011 - Písemnost adresovaná RMH – p.Zdeňka Rybová
a PaedDr. Marie Trnečková
1384/23RM/2011 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Paide (Estonsko)
1385/23RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Obchodní centrum Havířov,
ulice Studentská“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
1386/23RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 23. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.10.2011

1334/23RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 23.schůze RMH, konané dne 12.10.2011_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 23. schůze Rady města Havířova, konané
dne 12.10.2011
Mgr. Rudolfa Šimka
________________________________________________________________________________
1335/23RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 22. schůze RMH, konané dne 21.9.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 22. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.9.2011
________________________________________________________________________________
1336/23RM/2011 - Schválení programu 23. schůze RMH, konané dne 12.10.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 23. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.10.2011
upravený dle připomínek členů rady
________________________________________________________________________________
1337/23RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5435/82/10 Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice,
k přeložkám realizovaným v rámci stavby „Sil. I/11
Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“
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b1063/18RM/2011 Uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o.
1327/22RM/2011 UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města
Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední
Suchá“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
vypouští
ze sledování tato usnesení:
373/8RM/2011 Smluvní vztahy pro účely stavby „ Výstavba chodníku na
ul. Josefa Kotase“
881/14RM/2011 Evropský týden mobility 2011 v Havířově
1136/19RM/2011 Pronájem části pozemku na místní komunikaci za účelem
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo Taxi
1254/21RM/2011 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10
– „Ostatní dotace a dary“ - Havířovská liga středních škol
1267/21RM/2011 VZ/19/OIV/11 „Rozšíření hřbitova v HavířověŠumbarku“, projektová dokumentace - I.etapa – výběr
nejvhodnější nabídky
1296/22RM/2011 Výsledek veřejné soutěže
1303/22RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 55 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e
v Havířově-Město
1304/22RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 15 o vel. 1+2 na ulici Sukova 822/6
v Havířově-Město
1305/22RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 37 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7
v Havířově-Podlesí
1306/22RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 50 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7
v Havířově-Podlesí
1307/22RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 53 o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b
v Havířově-Šumbark
1308/22RM/2011 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13
o velikosti 73.06 m2 v domě na ulice A.Staška 1087/3
v Havířově-Městě
1313/22RM/2011 Vyjádření k oznámení záměru „Sběrna kovových odpadů
ve stávající hale fy Gustav Sydor s.r.o.“ podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí
1314/22RM/2011 Výzva za zachování informací o toxických látkách ve
veřejně přístupném registru znečišťování
1321/22RM/2011 „Vybavení školy – projekční technika“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1325/22RM/2011 Písemnost adresovaná Radě města Havířova
– pan Ervín Bystroň
1330/22RM/2011 Poskytnutí peněžitých darů a mimořádných odměn
________________________________________________________________________________
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1338/23RM/2011 - Udělení souhlasu k výjezdu služebního automobilu JSDH Havířov do města
OMIŠ v Chorvatsku ve dnech 12.10.2011 – 17.10.2011_________________
Rada města Havířova
vydává
souhlas k výjezdu služebního automobilu RENAULT MASTER, RZ 5T6 5885
do družebního města OMIŠ v Chorvatsku v termínu od 12.10. – 17.10.2011
za účelem účasti členů jednotky sboru dobrovolných hasičů ( JSDH ) Havířov
Město na oslavách 60. výročí založení tamní hasičské jednotky s tím, že
náklady na ubytování, stravu a pohonné hmoty v zahraničí budou hrazeny
členy JSDH
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířova k podpisu
potvrzení o užívání služebního automobilu.
Z: vedoucí KP
T: 12.10.2011
________________________________________________________________________________
1339/23RM/2011 - Pracovní skupina – jmenování______________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
pracovní skupinu ve složení:
Ing. Eduard Heczko – náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,
Ing. Petr Smrček – náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,
Ing. Pavel Merta – předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova,
Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru,
která bude průběžně navrhovat optimalizaci realizačních kroků projektů
financovaných z úvěrového rámce ve výši 500 mil. Kč s cílem minimalizovat
možné riziko záporného salda disponibilních zdrojů tohoto úvěru a současně
bude navrhovat krytí těchto záporných částek.
________________________________________________________________________________
1340/23RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 1 územního
plánu Orlové____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Orlové, dle přílohy
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 1 územního plánu
Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, Odboru výstavby.
________________________________________________________________________________
1341/23RM/2011 - Prodej bytu na ul. S.K.Neumanna 803/3, Havířov-Město________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.803/9 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 Lydii Jatělové za kupní cenu 323.426,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku
podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
1342/23RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 62
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.62
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.10.2011
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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
________________________________________________________________________________
1343/23RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 20
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 20
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.10.2011
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
________________________________________________________________________________
1344/23RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Nákupní 423/6 v Havířově-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici Nákupní 423/6 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.10.2011
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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
________________________________________________________________________________
1345/23RM/2011 - 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 1.9.2011 do 1.10.2011 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 1.9.2011
do 1.10.2011 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 1.9.2011
do 1.10.2011 dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 5.10.2011
dle přílohy č.6
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
1346/23RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 575 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 181 m2,
panu Marku Robenkovi, bytem Petřvaldská 67, Havířov – Šumbark
a panu Pavlu Robenkovi, Horní Bludovice 626,
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za účelem přístupu a příjezdu k objektu ERPEKO, a.s.,
za tržní cenu ve výši 77.110,-Kč (tj. cca 426,-Kč/m2) + cena za zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.800,-Kč, celkem 78.910,-Kč
________________________________________________________________________________
1347/23RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1629/42 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 161 m2,
manželům Ing. Kateřině a Tomáši Treichelovým, bytem Šeříková 14,
Havířov-Bludovice, za účelem zahrady u rodinného domu,
za tržní cenu ve výši 77.920,-Kč (tj. cca 484,-Kč/m2) + cena za zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 79.620,-Kč
schvaluje
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1629/42 v k.ú. Bludovice,
zahrada o výměře 161 m2,
paní Věře Hošťálkové, bytem Šeříková 14, Havířov-Bludovice,
za účelem zahrady ke dni 31.12. 2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1348/23RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu městu Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá,
dle geometrického plánu nově označenou jako parc.č. 1714/172,
k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 212 m2,
manželům Františku a Janě Bartoňovým, Říjnová 2, Havířov-Prostřední Suchá,
za účelem zahrady u rodinného domu, za tržní cenu ve výši 80.990,-Kč
(tj. cca 382-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku
ve výši 1.800,-Kč, celkem 82.790,-Kč
________________________________________________________________________________
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1349/23RM/2011 - Pronájem části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město_____________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město o výměře 170 m2
panu Rostislavu Lanšperkovi, bytem Ostrava Vítkovice, Zengrova 660/33
za účelem zřízení manipulační plochy pro provozovnu sběrny železných
a neželezných kovů.
Nájemní smlouva bude uzavřena:
- na dobu neurčitou od 1. 11.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle platné metodické pomůcky,
tj. 170 m2 x 120,- Kč = 20 400,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1350/23RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice, změna vypůjčitele______
Rada města Havířova
schvaluje
změnu vypůjčitele v dosud platné smlouvě o výpůjčce č. 238/OSM/10,
ze dne 26.3.2010,
z původního vypůjčitele
pana Jaromíra Hermana, bytem V Parku 119/5, Havířov-Město,
na nového vypůjčitele,
pana Jana Tyroně, bytem Slovanská 1226/13, Havířov-Město,
s tím, že pozemek parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 8904 m2,
k.ú. Bludovice, v majetku města, je vypůjčen pro účely provozování a
prezentace leteckých modelů pro veřejnost, na dobu 5 let, tj. do 31. 3. 2015,
za podmínek sjednaných ve smlouvě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 238/OSM/10,
ze dne 26. 3. 2010
Z: vedoucí OSM
T: 30. 11. 2011
________________________________________________________________________________
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1351/23RM/2011 - Výpůjčka pozemku parc. č. 170, k.ú. Havířov-město, pro účely realizace
stavby: „Park za KD Radost“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: „Park za KD Radost“
výpůjčku části pozemku parc. č. 170, k. ú. Havířov-město,
o výměře cca 1130 m2,
ve vlastnictví: Moravskoslezského kraje, IČ: 708 90 692,
s příslušností hospodařit Základní umělecké škole Bohuslava Martinů,
Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ: 623 31 663,
městu Havířov, investorovi stavby,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby konečného vypořádání
vypůjčené části pozemku, trvale zastavěné stavbou.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o výpůjčce pozemku
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
1352/23RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá“ – doplnění___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá,
1. na části pozemku parc. č. 1415/1 a parc. č. 1420/10,
ve vlastnictví povinného: Ing. Czeslava Świdera, Hornosušská 1081/64,
Havířov-Prostřední Suchá, ve prospěch oprávněného, města Havířov,
vlastníka splaškové kanalizace a veřejných částí kanalizačních přípojek
umístěných na pozemcích v rozsahu dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici umístěnou na pozemcích.
2. na části pozemku parc. č. 171/2 a parc. č. 172,
ve vlastnictví povinného: Karla Sztefka, Nový Svět 547, Havířov-Prostřední
Suchá,
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření
13
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hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
každou šachtici umístěnou na pozemcích.
3. na části pozemku parc. č. 125/2
ve vlastnictví povinného: Petra Kwiczaly, Fibichova 218/3, Havířov-Město
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemku v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
každou šachtici umístěnou na pozemku.
4. na části pozemku parc. č. 87,
ve vlastnictví povinných: manž. Antonína Lance a Olgy Lancové,
U Modlitebny 558/11, Havířov – Prostřední Suchá,
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici umístěnou na pozemku.
5. na části pozemku parc. č. 136/1,
ve vlastnictví povinných: manž. René Mrozka a Anny Mrozkové
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici umístěnou na pozemku.
6. na části pozemku parc. č. 166/6 a parc. č. 173,
ve spoluvlastnictví povinných: Gabriely Velkové, Hlavní třída 557/87,
Ostrava-Poruba, a Jany Novákové, Líska 51, Česká Kamenice
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici umístěnou na pozemcích.
7. na části pozemku parc. č. 159/1,
ve vlastnictví povinného: JUDr. Lubomíry Binové, Nový Svět 182/1466,
Havířov-Prostřední Suchá,
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
každou šachtici umístěnou na pozemku.
8. na části pozemku parc. č. 177/2,
ve vlastnictví povinných: manž. Miroslava Bezecného a Marty Bezecné,
U Modlitebny 1293/9, Havířov-Prostřední Suchá,
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích
14
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v rozsahu dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
každou šachtici umístěnou na pozemku.
9. na části pozemku parc. č. 125/6,
ve vlastnictví povinného: EUROLINE s.r.o., Horní Těrlicko 373, 735 42
Těrlicko, IČ: 619 42 341
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici umístěnou na pozemku.
10. zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2604/14,
(sil.III/4746, ul. Dělnická),
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě
silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 OstravaPřívoz, IČ: 00095711, zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
Karviná-Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemku v rozsahu
dle zaměření
hodnota břemene: ve zvýhodněné sazbě jednorázově 1000,-Kč + DPH,
dle sazebníku finančních náhrad platné interní směrnice povinného, s tím, že
budoucí oprávněný zůstane po dobu minimálně 5 let vlastníkem umístěné
sítě a provede sanaci narušeného povrchu komunikace, vzniklé umístěním
inženýrské sítě, s tím, že pro účely realizace stavby bude uzavřena
a) smlouva o právu provést stavbu
b) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního
pozemku, který je zpoplatněn částkou 12,-Kč/m2/den + DPH.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka,
podpisem dodatků ke stávajícím smlouvám, nebo smluv o výpůjčce pozemků
a smluv o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
_______________________________________________________________________________
1353/23RM/2011 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 307/1, k.ú. Dolní Datyně,
dle GP č. 472 – IP8131/2011 ze dne 1.8.2011 za účelem umístění vzdušného
vedení elektropřípojky, za jednorázovou úhradu při výměře 5 m2,
15
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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.
2.
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3395 – 420/2010 ze dne 1.8.2011 za účelem umístění zemní kabelové
přípojky, za jednorázovou úhradu při výměře 2 m2,
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 parc.č. 377, k.ú. Havířov - město,
dle GP č. 1801 – 118/2011 ze dne 11.8.2011 za účelem umístění zemní
kabelové přípojky , za jednorázovou úhradu při výměře 7 m2,
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.
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1354/23RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 10,20 m2 v suterénu obytného
domu ul. Lašská 9, Havířov-Město,
p. Lilianě Pawerové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
1355/23RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí,
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formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 600,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 17.10.2011
________________________________________________________________________________
1356/23RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného domu
ul. Lidická 52a, Havířov-Šumbark,
nájemci p. Martinu Mikulovi, dohodou k 31. 10. 2011
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného domu ul.
Lidická 52a, Havířov-Šumbark, p. Michalu Mikulovi, jako sklad pro vlastní
potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2011
________________________________________________________________________________
1357/23RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 52,80 m2 v 1. poschodí zdravotního
střediska ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,
p. Martině Hricové, IČ: 60960761, jako šatnu ke stávajícím provozovnám,
za podmínek:
- nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok bez DPH za šatnu o výměře 20,84 m2
- nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
o výměře 31,96 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
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1358/23RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – výpověď nájemní smlouvy____________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory - místnost č. 309 o výměře
73,10 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 31,10 m2
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město, nájemci spol. ERKAT, v.o.s., IČ: 47984414,
z důvodu dluhu na nájemném a službách
________________________________________________________________________________
1359/23RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku
- Fyzická likvidace
- Prodej automobilu na protiúčet_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku z evidence z důvodu
jeho likvidace (majetek neupotřebitelný) a prodeje na protiúčet
(osobní automobil Škoda):
- konvektomat Retigo Comfort 2011 cb, inv. číslo u MMH:
903.0130/000000023200, výrobní (seriové) číslo 39763, rok pořízení 1999,
pořizovací cena: 382 032,- Kč, zůstatková cena 23 868,- Kč,
s nímž hospodaří příspěvková organizace ZŠ Mládežnická
- kopírka Sharp AR 163, inv. číslo u MMH: 903.0130/000000022734,
pořizovací cena 51 264,40 Kč, rok pořízení 2002, zůstatková cena 0,- Kč,
s níž hospodaří příspěvková organizace ZŠ Gorkého
- počítač INTEL CELERON, inv. číslo u MMH: 903.0130/000000023323,
rok pořízení 1998, pořizovací cena 53 472,90, zůstatková cena 0,-,
s nímž hospodaří příspěvková organizace Městská knihovna Havířov
- počítač PII-700 CELERON 266, inv. číslo u MMH: 903.0130/000000023326,
rok pořízení 2000, pořizovací cena 66 937,30Kč,s nímž hospodaří
příspěvková organizace Městská knihovna Havířov
- počítač Brave MMX, vč. příslušenství, inventární číslo:
022.0100/120002200098, rok pořízení: 1997, pořizovací cena 234 455,- Kč,
ve správě Městské policie Havířov
- radiostanice Motorola inv. číslo 022.0100/120002200073, rok pořízení: 1995
pořizovací cena 160 661,80 Kč, ve správě Městské policie Havířov
- radiostanice Motorola inv. číslo 022.0100/120002200017, rok pořízení: 1992,
pořizovací cena 148 400,86 Kč, ve správě Městské policie Havířov
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- počítač PII Studio, inv. číslo 022.0100/ 60a302200211, rok pořízení 1998,
pořizovací cena 137 024,60 Kč, ve správě organizačního odboru MMH
- tiskárna HPLJ 4050, inv. číslo 022.0100/60a302200251, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 58 684,50 Kč, ve správě organizačního odboru
- os. automobil Škoda Felicia LX 1,6, RZ KIS 51-69;
VIN: TMBEGF613WO891304, rok výroby 1998,
pořizovací cena 285 900,- Kč, ve správě organizačního odboru
________________________________________________________________________________
1360/23RM/2011 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
bezúplatné převzetí přebytečného majetku:
1. 256 svazků knih v celkové pořizovací ceně 25 218,60 Kč, s nimiž hospodaří
příspěvková organizace Městská knihovna Havířov, IČ: 00 60 12 50
2. 2 ks počítačů COMPAQ EVD 301V, inv. číslo 161 a 162, rok pořízení 2003,
celková pořizovací cena 34 734,30 Kč, vč. CD ROM, zvukové a síťové karty
a 2 x USB 1.1, s nimiž hospodaří Základní škola Havířov-Šumbark
Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65
3. Dětského bílého nábytku (skříňky a židličky), rok pořízení 1982, celková
pořizovací cena 9 777,70 Kč, s nímž hospodaří příspěvková organizace
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61 98 86 26
________________________________________________________________________________
1361/23RM/2011 - Souhlas zřizovatele k realizaci stavební úpravy a zakoupením dovybavení
kuchyňských provozů Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
z prostředků investičního fondu____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 zakoupení
zařízení a stavební úpravu na středisku Luna se sídlem Lidická 52c/1200,
Havířov-Šumbark, z investičního fondu v hodnotě max. 2.050 tis. Kč,
v rozsahu dle důvodové zprávy
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. realizací stavební úpravy a zakoupením
vybavení pro Domov seniorů Havířov, p.o.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2011
________________________________________________________________________________
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1362/23RM/2011 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1.11.2011 do 31.3.2012______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2011 do 31.3.2012
ve znění dle přílohy č.1
2. Složení operačního štábu zimní údržby
předseda:
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
členové:
vedoucí odboru komunálních služeb
vedoucí odboru životního prostředí
ředitel dodavatelské firmy
vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy
ředitel Městské policie Havířov
________________________________________________________________________________
1363/23RM/2011 - Informace o nákladech za ustájení zvířat v útulcích a srovnání s náklady
v Útulku MAX___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o nákladech na ustájení zvířat v útulcích a srovnání
s náklady v Útulku MAX
________________________________________________________________________________
1364/23RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise bytové Rady města Havířova za uplynulé období
roku 2011
________________________________________________________________________________
1365/23RM/2011 - 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-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13)
v rámci projektu ROP NUTS II
v pořizovací ceně 4.582.065,- Kč včetně DPH: interaktivní tabule,
dataprojektory a další dle přílohy č. 1
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2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola
Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75)
v pořizovací ceně 77.000,- Kč včetně DPH: rozhlasová ústředna
dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
1366/23RM/2011 - 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 – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
příspěvková organizace, IČ 00 84 74 70 (dále jen SANTÉ),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43
(dále jen DSH),
dle přílohy č. 8
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací města za I. pololetí roku 2011 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
3. splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů uložených ředitelům
příspěvkových organizací MKS, MK, SSRZ, SSmH, SANTÉ a DSH
zřizovatelem na I. pololetí roku 2011 dle přílohy č. 7
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK, SSRZ,
SSmH, SANTÉ a DSH za I. pololetí roku 2011 dle přílohy č. 9,
a to z rozpočtových prostředků těchto příspěvkových organizací
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OSV
T: říjen 2011
________________________________________________________________________________
1367/23RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu roku 2011 odboru sociálních věcí___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přesuny mezi paragrafy 4329 a 4359 schváleného rozpočtu roku 2011
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1
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2. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu
roku 2011 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
1368/23RM/2011 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 1.11.2011 do 30.04.2012
a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení
(bezbariérové byty) pro rok 2011____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2011 do 30.04.2012
dle přílohy č. 1
2. doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)
pro rok 2011 dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
1369/23RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury___________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o přesunech mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1370/23RM/2011 - Legalizace kanalizace v Havířově-Dolní Suché lokalita
Prachatická-Nad Tratí____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. požadavky manželů Kopcových vznesené na jednání dne 31.8.2011
(viz Příloha č. 2)
2. oznámení odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova o nalezení
kanalizačního potrubí v k.ú. Dolní Suchá o délce cca 500 m, které se nachází
v blízkosti ulic Nad Tratí a Prachatická
ukládá
1. provést zjištění skutečného stavu a umístění tohoto kanalizačního potrubí
Z: vedoucí OKS
T: 03/2012
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2. provést vyčíslení nákladů na dokončení a uvedení kanalizačního potrubí
do souladu s platnými právními předpisy pro odvádění dešťových vod
Z: vedoucí OIV, OSM
T: 05/2012
3. zaslat manželům Kopcovým přijaté usnesení Rady města Havířova
Z: tajemník MMH
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1371/23RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů:
1.
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48 80 54 24) v celkové výši 4.000,- Kč
od p. Miroslava Kronenberga, bytem Havířov-Město, Moskevská 1072/7
dle přílohy č. 1
2.
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)
v celkové výši 2.000,- Kč
od PaedDr. Milady Halíkové, bytem Havířov-Město, Lípová 17 dle přílohy č. 2
3.
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
v celkové výši 100.000,- Kč
od Nadačního fondu KIMEX (IČ 28 61 60 57) se sídlem Mitrovická 37, 739 21
Paskov dle přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
1372/23RM/2011 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem,
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací Základní škola
a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
(IČ 48 80 52 71)
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v pořizovací ceně 86.036,40 Kč včetně DPH: smažící elektrická pánev,
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1373/23RM/2011 - 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, dle důvodové zprávy, které vyplývají z inspekčních zpráv,
protokolů a sdělení za období červen 2010 – červen 2011
těchto mateřských a základních škol:
1. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
2. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
3. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
4. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372, okres Karviná
5. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace
7. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
8. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží
________________________________________________________________________________
1374/23RM/2011 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní____________
Rada města Havířova
stanoví
odměnu z finanční dotace v rámci vyhlášeného rozvojového programu MŠMT
„Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků
se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011“ 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 přílohy č. 1
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ukládá
vyhotovit a předat oznámení o přiznání odměny výše jmenovaným
ředitelům škol
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011
________________________________________________________________________________
1375/23RM/2011 - Žádost Jana Švarce o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo
se speciálním označením O 1_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Jana Švarce, byt. Havířov-Město, Jana Wericha 347/9, ze dne 15.9.2011,
o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení
vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Jana Wericha
pro jeho vozidlo se speciálním označením O 1, dle přílohy č. 1
schvaluje
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace
ul. Jana Wericha v Havířově-Městě pro vozidlo se speciálním označením O 1
vlastníka Jana Švarce
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 3
Z: vedoucí OKS
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1376/23RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 10/2011
_______________________________________________________________________________
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1377/23RM/2011 - Návrh na zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním
čipem a schválení poskytnutí příspěvku chovatelům psů na trvalé označení
psů čipem_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zpracování obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci
označených psů a jejich chovatelů s tím, že za opatření psa čipem město na
trvalé označení 1 psa přispěje částkou ve výši 50% nákladů max. 200,- Kč
v letech 2012 a 2013
Z: vedoucí OKS
T: 06/2012
________________________________________________________________________________
1378/23RM/2011 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.2 k SOD č. 1175/OIV/10___
Rada města Havířova
schvaluje
1. Změnu termínu zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení vzhledem k oznámení Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje o nutnosti zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA
dle důvodové zprávy
2. Uzavření Dodatku č.2 k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o.
dle bodu č. 1 tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.2
k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o.
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.2 k SOD č.1175/OIV/10
se společností PPS Kania s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1379/23RM/2011 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. doplnění Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle bodu 10.1.2 čl. 10
Subdodavatelé (podzhotovitelé) o společnosti uvedené v Příloze č. 3
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2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení Stavby
č.1031 - „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu tohoto usnesení.
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
ze dne 18.01.2011
Z: vedoucí OIV
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1380/23RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.X__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.X dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č. X dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 10/2011
________________________________________________________________________________
1381/23RM/2011 - Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– dodatek č.2
ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 131/OIV/2011 Čl. III, odst. 1.
a Přílohy SoD č.1 o dodatečné stavební práce za cenu 1 685 109,- Kč
bez DPH (2 022 130,80 Kč včetně DPH)
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 131/OIV/2011 Čl. III, odst. 1
a z Přílohy SoD č.1 stavebních prací za cenu 1 618 209,- Kč bez DPH
(1 941 850,80 Kč včetně DPH)
3. změny položkového rozpočtu – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 131/OIV/2011
související s body 1 a 2 tohoto usnesení
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4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011 na provedení
stavby č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“, kterým bude
navýšena cena díla dle Článku VII. odst. 1 o částku 66 900,- Kč bez DPH
(80 280,- Kč včetně DPH) dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011 ze dne 3.3.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011
ze dne 3.3.2011
Z: vedoucí OIV
T: 21.10.2011
________________________________________________________________________________
1382/23RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.1.2012_____________
Rada města Havířova
stanoví
s účinností od 1.1.2012 celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu
města Havířova na 296, mimo zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty
města (veřejně prospěšné práce) a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. snížení celkem o 38 zaměstnanců
z důvodu zvýšení efektivnosti práce Magistrátu města Havířova z toho
zaměstnanců zařazených do:
- odboru školství a kultury o 2 zaměstnance,
- odboru sociálních věcí o 33 zaměstnance,
- odboru komunálních služeb o 3 zaměstnance
ruší
1. oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi I.
odboru sociálních věcí
2. oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi II.
odboru sociálních věcí
3. oddělení péče o těžce zdravotně postižené a staré občany
odboru sociálních věcí
ke dni 31.12.2011
ukládá
předložit Radě města Havířova návrh Organizačního řádu Magistrátu města
Havířova
Z: tajemník MMH
T: 12/2011
________________________________________________________________________________
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1383/23RM/2011 - Písemnost adresovaná RMH – p.Zdeňka Rybová
a PaedDr. Marie Trnečková_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
děkovný dopis č. jed. KP/103082/2011 paní Zdeňky Rybové a PaedDr. Marie
Trnečkové ze dne 22.9.2011 za zajištění rekondičního pobytu seniorů
v Chorvatsku ve dnech 21. - 31.8.2011
________________________________________________________________________________
1384/23RM/2011 - Zpráva ve zahraniční pracovní cesty do Paide (Estonsko)_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora
pro sociální rozvoj města, RNDr. Vladimíra Macha, člena Zastupitelstva města
Havířova, Ing. Pavla Merty, člena Zastupitelstva města Havířova, do Paide,
která se uskutečnila ve dnech 30. září – 2. října 2011.
________________________________________________________________________________
1385/23RM/2011 - Vyjádření k oznámení záměru „Obchodní centrum Havířov,
ulice Studentská“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí___
Rada města Havířova
nesouhlasí
se záměrem výstavby „Obchodního centra Havířov, ulice Studentská“
zejména z těchto důvodů:
1. část stavby není v souladu s územním plánem statutárního města Havířova
2. dojde k nárůstu zatížení ovzduší jak po dobu výstavby obchodního centra,
tak následně při jeho provozu, kdy nárůst osobní i nákladní silniční dopravy
zatíží ovzduší (imise koncentrací tuhých znečišťujících látek, oxidu
dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu
3. dojde ke ztrátě zelených ploch (během výstavby i po jejím dokončení
a investor s náhradní výsadbou nepočítá
4. instalovaná světelná a reklamních zařízení, mohou být zdrojem světelného
znečištění
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Obchodní centrum
Havířov, ulice Studentská“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, uvedené v příloze č. 1 doplněné dle připomínek členů RMH
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pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 19.10.2011
ukládá
dotčeným odborům Magistrátu města Havířova předkládat Radě města
Havířova k rozhodnutí veškerá stanoviska v samostatné působnosti k záměru
„Obchodní centrum Havířov, ulice Studentská“
________________________________________________________________________________
1386/23RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 24. schůze Rady města Havířova
konané dne 2.11.2011

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/115 980/Kl/2011

V Havířově dne 11.11.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ
přijatých na 24. schůzi Rady města Havířova, konané dne 2.11.2011

1387/24RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 24. schůze RMH, konané dne 2.11.2011
1388/24RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 23. schůze RMH, konané dne 12.10.2011
1389/24RM/2011 - Schválení programu 24. schůze RMH, konané dne 2.11.2011
1390/24RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1391/24RM/2011 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
1392/24RM/2011 - Přesun mezi položkami v roce 2011, OJ 12
1393/24RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířov
1394/24RM/2011 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova
1395/24RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 96. – 131.
1396/24RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – září 2011
1397/24RM/2011 - Odpisování dlouhodobého majetku
1398/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Romana Žilová
1399/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tomáš Stoly
1400/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Naděžda Vitoslavská
1401/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ján Benda
1402/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Kovářová
1403/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Marošová
1404/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Žaneta Videnská
1405/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – David Baumgartner
1406/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dušan Sikora
1407/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Květoslav Rapant
a Veronika Rapantová
1408/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ervín Slonka
2

USNESENÍ
z 24. schůze Rady města Havířova
konané dne 2.11.2011

1409/24RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Růžena Pieczonková
1410/24RM/2011 - Přidělení jiného náhradního obecního bytu – manž. Radomír Němčík
a Věra Němčíková
1411/24RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Ing. Ivo Polášek
1412/24RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Růžena Mušuková
1413/24RM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3834/1 a parc.č. 3835/1,
k.ú. Havířov-město
1414/24RM/2011 - Záměr směnit v k.ú. Bludovice pozemky v majetku města, parc. č. 1358/3,
parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4, za část pozemku parc. č. 1064/1
1415/24RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark
1416/24RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení
1417/24RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská
část Životice“– II. část
1418/24RM/2011 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6
k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová
1419/24RM/2011 - Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1149/1 a 1152/2
1420/24RM/2011 - Výkup nemovitostí k. ú. Šumbark, parc. č. 2002, 2003, 2004 a parc. č. 2005
1421/24RM/2011 - Úplatný převod budoucích staveb v lokalitě Čapí hnízdo, v k.ú. Šumbark,
do majetku města
1422/24RM/2011 - Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pro pana Hadaše
1423/24RM/2011 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2012 Technických služeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)
1424/24RM/2011 - Nabídka na využití volné kapacity lůžkového oddělení následné péče
SANATORIA Kochova, Dům Kochova s.r.o., Kochova 816/3, Havířov
-Šumbark, IČ 28 62 48 58
1425/24RM/2011 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o.,
Kochova 816/3, Havířov-Šumbark
1426/24RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá
1427/24RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/5, 1431/11,
k.ú. Šumbark
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1428/24RM/2011 - 1. Zřízení kaucí u nájmu nebytových prostor
2. Zvýšení nájemného u nebytových prostor – skladů pro vlastní potřebu
3. Zvýšení nájemného u garáží a stanovení podmínek pronájmu garáží
1429/24RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
1430/24RM/2011 - Žádost o ukončení nájmu dohodou, záměry pronájmu nebytových prostor
1431/24RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – změna nájemní smlouvy
1432/24RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
1433/24RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
1434/24RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
1435/24RM/2011 - Umístění reklamního zařízení
1436/24RM/2011 - Provozování a údržba školních hřišť příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
1437/24RM/2011 - Využití majetku – ztráty a nálezy
1438/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku
1439/24RM/2011 - Novela zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1440/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecních bytů nájemcům z domu na ul. Střední 3/504,
Havířov-Šumbark – bytové náhrady – Gáži Milan
1441/24RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
1442/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
1443/24RM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – ZŠ Jarošova
1444/24RM/2011 - Změna poskytnuté schválené investiční dotace na rok 2011 – NsP Havířov
1445/24RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
1446/24RM/2011 - Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města
1447/24RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011
1448/24RM/2011 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012
1449/24RM/2011 - Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
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1450/24RM/2011 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
1451/24RM/2011 - „Vybavení školy – projekční technika“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nabídky
1452/24RM/2011 - Stavba č. 7111 „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka“ v Havířově – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 1229/OIV/2011
1453/24RM/2011 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov
– II.etapa, 1 část“
1454/24RM/2011 - Smluvní pokuta spol. TECHNICO Opava s.r.o.
1455/24RM/2011 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní
Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční vypořádání veřejných části přípojek
1456/24RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XI
1457/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
1458/24RM/2011 - Obecně závazná vyhláška č. /2011, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na území města Havířova
1459/24RM/2011 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku
1460/24RM/2011 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2012
1461/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení strategického rozvoje
1462/24RM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1463/24RM/2011 - ZPŘ/6/ORG/11 – „Dodávka technologického centra ORP“ – rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky
1464/24RM/2011 - ZPŘ/8/OKS/11 - „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární
město Havířov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
1465/24RM/2011 - Statut sociálního fondu
1466/24RM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2012
1467/24RM/2011 - Zpráva kontrolní komise SMOOK
1468/24RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
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1469/24RM/2011 - Závěrečná zpráva o akci Europa Cup 2011 v Havířově
1470/24RM/2011 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Havířov
1471/24RM/2011 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011
1472/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
1473/24RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál
a herní místo lokálního herního systému.
1474/24RM/2011 - Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova
1475/24RM/2011 - ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční
akce – Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
1476/24RM/2011 - Pracovní skupina - jmenování – změna usnesení č.1339/23RM/2011
1477/24RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 24. schůze Rady města Havířova, konané dne 2.11.2011

1387/24RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 24.schůze RMH, konané dne 2.11.2011_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 24. schůze Rady města Havířova, konané
dne 2.11.2011
Bc. Michaelu Horňákovou
________________________________________________________________________________
1388/24RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 23. schůze RMH, konané dne 12.10.2011______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 23. schůze Rady města Havířova,
konané dne 12.10.2011
________________________________________________________________________________
1389/24RM/2011 - Schválení programu 24. schůze RMH, konané dne 2.11.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 24. schůze Rady města Havířova, konané dne 2.11.2011
upravený dle připomínek členů rady
________________________________________________________________________________
1390/24RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5379/81/2010 Regenerace vnitrobloku Na Nábřeží mezi ulicemi
Svornosti a Třeneckého
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922/15RM/2011 Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení
účasti města
1063/18RM/2011 Uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o.
1092/18RM/2011 Technický stav budov v majetku města
1138/19RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1379/5,
1675, 1676/1, 1682/5, 1682/6, 1682/7, 1683/3, 1701/5,
1704/3, 1709/1, 1716, k.ú. Bludovice
vypouští
ze sledování tato usnesení:
4117/61/09 Postup při napojování konkrétních nemovitostí na nově
budovanou splaškovou kanalizaci v částech města Dolní
Suchá, Prostřední Suchá, Bludovice, Dolní Datyně0
a Životice
643/12RM/2011 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
– informace o konání řádné valné hromady společnosti
1068/18RM/2011 Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území
statutárního města Havířov v r.2011, uzavřené s dopravcem
ČSAD Havířov a.s.
1137/19RM/2011 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Dolní Suchá“ – doplnění
1169/19RM/2011 Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal
Ostrava a.s.
1224/21RM/2011 Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby:
„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“
1226/21RM/2011 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
1239/21RM/2011 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
na projekt Rekonstrukce části křídla G na knihovnu
1316/22RM/2011 Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov pro
rok 2011
1320/22RM/2011 Osobnost kultury, Talent, Ocenění za dlouhodobou práci
s dětmi a mládeží a Kolektiv v sociální oblasti za rok 2011
1322/22RM/2011 VZ/15/OSR/11 „Zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků – přímá terénní práce“ v rámci projektu
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – výběr nejvhodnější nabídky
1326/22RM/2011 „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Havířov-Šumbark
včetně přístavby garáží a dešťové kanalizace“- uplatnění
slevy z ceny díla
1338/23RM/2011 Udělení souhlasu k výjezdu služebního automobilu JSDH
Havířov do města OMIŠ v Chorvatsku ve dnech
12.10.2011 – 17.10.2011
1340/23RM/2011 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č.
1 územního plánu Orlové
1342/23RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 62 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7
v Havířově-Podlesí
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1343/23RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 20 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7
v Havířově-Šumbark
1344/23RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 16 o vel. 1+2 na ulici Nákupní 423/6
v Havířově-Šumbark
1355/23RM/2011 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné
soutěže
1366/23RM/2011 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací
1374/23RM/2011 Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka,
ZŠ Školní
1376/23RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních
služeb
1380/23RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.X
1381/23RM/2011 Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na
knihovnu“– dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011
________________________________________________________________________________
1391/24RM/2011 - 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 2011, dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
1392/24RM/2011 - Přesun mezi položkami v roce 2011, OJ 12____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi položkami § 5311 schváleného rozpočtu na rok 2011
organizační jednotky 12, dle přílohy
________________________________________________________________________________
1393/24RM/2011 - Rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířov_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení č. 171/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 Zastupitelstva města
Havířova ve věci rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města
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Havířova dle ustanovení § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
rozhodnout o pořízení Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 6
odst. 5 písm. a) a ustanovením § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
uložit pořizovateli tj. odboru územního rozvoje zaslat informaci o pořízení
nového Územního plánu Havířov všem navrhovatelům změn, kterým nebylo
schváleno pořízení změny Územního plánu města Havířova a to v období od
10/2010 do 09/2011
Z: vedoucí OÚR
T: 14.12.2011
________________________________________________________________________________
1394/24RM/2011 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis ZO ČSOP 69/04, A. Jiráska 1521/11, Havířov-Podlesí dle přílohy 1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou podpisem odpovědi dle návrhu uvedeného v příloze č. 2
________________________________________________________________________________
1395/24RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 96. – 131._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 128. – 130.;
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 128. – 130.;
schválit
a) rozpočtová opatření č. 96. – 127., 131.;
b) na základě rozpočtových opatření č. 96. – 131. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2011:
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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

2 393 889,44 tis. Kč
887 646,81 tis. Kč
57 446,55 tis. Kč
9 392,17 tis. Kč
1 439 403,91 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

2 638 504,63 tis. Kč
2 327 817,40 tis. Kč
1 085,45 tis. Kč
46 503,82 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
251 382,91 tis. Kč
267 056,90 tis. Kč
262 874,84 tis. Kč
686 280,00 tis. Kč
15 500,00 tis. Kč
66 390,28 tis. Kč
692 113,04 tis. Kč
38 030,16 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

310 687,23 tis. Kč
981,00 tis. Kč
947,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 003,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 455,00 tis. Kč
1 960,00 tis. Kč
742,00 tis. Kč
3 381,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
836,00 tis. Kč
625,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
916,00 tis. Kč
652,00 tis. Kč
729,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
4 461,00 tis. Kč
3 034,32 tis. Kč
6 056,68 tis. Kč
13 532,27 tis. Kč
3 571,68 tis. Kč
4 365,69 tis. Kč
5 977,44 tis. Kč
2 733,44 tis. Kč
6 527,68 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 - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
změna stavu rozpočtových účtů
operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

8 098,94 tis. Kč
6 105,57 tis. Kč
8 068,89 tis. Kč
6 651,22 tis. Kč
2 107,82 tis. Kč
2 781,84 tis. Kč
1 565,93 tis. Kč
4 468,24 tis. Kč
3 422,26 tis. Kč
27 998,00 tis. Kč
17 981,26 tis. Kč
34 416,06 tis. Kč
30 938,00 tis. Kč
38 990,00 tis. Kč
13 826,00 tis. Kč
31 400,00 tis. Kč
+244 615,19 tis. Kč
+546 108,50 tis. Kč
-371 617,86 tis. Kč
+22 000,00 tis. Kč
-22 000,00 tis. Kč
+54 500,00 tis. Kč
-54 500,00 tis. Kč
+70 124,55 tis. Kč
+5 939,90 tis. Kč
-5 939,90 tis. Kč

_________________________________________________________________________________
1396/24RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – září 2011_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – září 2011
________________________________________________________________________________
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1397/24RM/2011 - Odpisování dlouhodobého majetku__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
účetní odpisování dlouhodobého majetku statutárního města Havířova,
včetně změny metody k 31.12.2011, rovnoměrným způsobem
________________________________________________________________________________
1398/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Romana Žilová__________________
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 Romaně Žilové, t.b. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1399/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tomáš Stoly____________________
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 Tomáši Stolymu, t.b. Kapitána Nálepky 738/2, Havířov-Město
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1400/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Naděžda Vitoslavská_____________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Podlesí
paní Naděždě Vitoslavské, t.b. Nad Terasou 1168/16, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
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1401/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ján Benda______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Jánu Bendovi, t.b. Střední 490/2, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1402/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Kovářová_________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Ivaně Kovářové, t.b. Orlí 418/6, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1403/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Marošová______________
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 Markétě Marošové, t.b. Kosmonautů 1222/23, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
1404/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Žaneta Videnská________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
paní Žanetě Videnské, t.b. Vrchlického 1467/40, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
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1405/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – David Baumgartner______________
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 Davidu Baumgartnerovi, t.b. nám. T.G. Masaryka 809/5, HavířovŠumbark
________________________________________________________________________________
1406/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dušan Sikora___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí
panu Dušanu Sikorovi, t.b. Studentská 1148/20, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
1407/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Květoslav Rapant
a Veronika Rapantová____________________________________________
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 manželům Květoslavu Rapantovi a Veronice Rapantové,
t.b. Národní tř. 852/9, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1408/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ervín Slonka____________________
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 Ervínu Slonkovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1409/24RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Růžena Pieczonková_____________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 345/8RM/2011 ze dne 23.02.2011
________________________________________________________________________________
1410/24RM/2011 - Přidělení jiného náhradního obecního bytu – manž. Radomír Němčík
a Věra Němčíková________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného náhradního obecního třípokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Radomíru Němčíkovi a Věře Němčíkové, t.b. Obránců míru 1193/10,
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že:
- k bytu č. 59 o vel.1+3 jmenovaní ukončí nájemní poměr dohodou
- nájemní smlouva k nově přidělenému bytu bude se jmenovanými uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1411/24RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Ing. Ivo Polášek______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v domě s výtahem v lokalitě
Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí
panu Ing. Ivo Poláškovi, t.b. Jaselská 1193/4, Havířov-Město pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1412/24RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Růžena Mušuková____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark
manž. Růženě Mušukové a Lubomíru Mušukovi, t.b. Obránců míru 701/9,
Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
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1413/24RM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3834/1 a parc.č. 3835/1,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemků parc.č. 3834/1 a parc.č. 3835/1,
k.ú. Havířov-město o výměře cca 78 m2
společnosti TG PNEU v.o.s., Ostrava, Pustkovec, Plk. Rajmunda Prchaly
262/102, IČ: 622 55 959 za účelem jejich udržování
________________________________________________________________________________
1414/24RM/2011 - Záměr směnit v k.ú. Bludovice pozemky v majetku města, parc. č. 1358/3,
parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4, za část pozemku parc. č. 1064/1________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směnit v k.ú. Bludovice pozemky v majetku města, parc. č. 1358/3
orná půda o výměře 2117 m2 , pro výstavbu rodinných domů,
dále parc. č. 1415/4 lesní pozemek o výměře 641 a parc. č. 1414/23 orná půda
o výměře 2672 m2,
za část pozemku ve vlastnictví manž. Ing. Karla Kotuly a Mgr. Aleny Kotulové,
Selská 1348/33a, Havířov-Město, parc. č. 1064/1 orná půda,
o výměře cca 3036 m2, dle geometrického zaměření, pro účely rozšíření
místní komunikace ul. Farská, s tím, že směna se uskuteční bez finančního
vyrovnání rozdílných hodnot směňovaných nemovitostí.
________________________________________________________________________________
1415/24RM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1451/2, zahrada o výměře 50 m2, k.ú. Šumbark,
manželům Ing. Petru a Aleně Kučerovým, Na Nábřeží 16/27, Havířov-Město,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle vyhlášky ve výši 18.320,-Kč (tj. cca 366,-Kč/m2) + cena za
zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 20.020,- Kč
schvaluje
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1451/2, zahrada o výměře 50 m2,
k.ú. Šumbark, manž. Pavlu a Miloslavě Šedlbauerovým, Školní 35,
Havířov-Šumbark, za účelem zahrady ke dni 31.12. 2011
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011
________________________________________________________________________________
1416/24RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení_________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci změny podmínek výkupu části pozemků parc. č. 890
a 900/3 k.ú. Bludovice, o výměře cca 112 m2 pro účely stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
________________________________________________________________________________
1417/24RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská
část Životice“– II. část____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“
A. uzavření smluv o vypůjčce po dobu výstavby a smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do uvedení stavby do trvalého
užívání věcné břemeno: ve výši 5násobku nájmu za 1m2 dle Cenového
věstníku MF ČR, tj. v současné době 25,-Kč/m2 x 5 let = 125,-Kč/m2,
včetně ochranného pásma a částka 500,-Kč za uložení šachtice
A/1.části parc.č. 2809/12, k.ú. Bludovice, o výměře cca 166 m2,
ve vlastnictví Borise Otevřela, U Kapličky 972, Orlová-Lutyně,
LV 1378
A/2. části parc.č. 2832, k.ú. Bludovice, o výměře cca 1 m2,
ve vlastnictví Heleny Tomanové, Na Dolanech 4, Havířov-Životice,
LV 811
A/3.části parc.č. 2936/2, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 147 m2,
ve vlastnictví Milana Rákocze, Zelená 23, Havířov-Životice,
LV 299
A/4.části parc.č. 2919/2, k.ú. Bludovice, o výměře cca 8 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Ing. Moniky Zelenková, Mírová 9, Havířov-Město,
Ing. Jiřího Zelenky, Havlíčkovo náměstí 7, Ostrava-Poruba,
LV 5668
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A/5. části parc.č. 2960, k.ú. Bludovice, o výměře cca 250 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Karla a Aleny Warzechových, Životická 29,
Havířov-Prostřední Suchá,
LV 2661, s tím, že zřízení věcného břemene bude zřízeno bezplatně
A/6. části parc.č. 2479, k.ú. Bludovice, o výměře cca 60 m2,
ve vlastnictví Tomáše Kaňoka, Na Kopci 68, Karviná-Mizerov,
LV 1321
A/7. částí parc.č. 2475/1, 2476/1, 2474/1, k.ú. Bludovice, o celkové výměře
cca 360 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Boleslawa Kornase, Martina Kornase,
Zelená 8, Havířov-Životice, podíl ½,
LV 236
A/8. částí parc.č. 3008/1, 3149/2, k.ú. Horní Suchá, o celkové výměře 519 m2,
ve vlastnictví Valerie Gabzdylová, Zelená 45/31, Horní Suchá,
LV 283
A/9. částí parc.č. 1903, k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 3027/3, k.ú. Horní Suchá,
o celkové výměře cca 80 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Gustava a Jarmily Zabawskich, Modřínová 6,
Havířov-Prostřední Suchá,
LV 201, 947
A/10. částí parc.č. 2370/1, 2388/2, k.ú. Bludovice, o výměře cca 204 m2,
ve vlastnictví Miroslava Piely, Na Polanech 24, Havířov-Životice,
LV 175
A/11.částí parc.č. 2397, 2396, 2395 k.ú. Bludovice, o výměře cca 222 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Leoše a Kateřiny Penkovových, Na Polanech 18,
Havířov-Životice,
LV 1283
A/12. částí pozemků parc.č. 1896/2, 1898, 1896/5¸ k.ú. Prostřední Suchá,
o celkové výměře 332 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Ing. Tomáše Wurzla a Ing. Ivany Wurzlové,
Podolkovická 21, Havířov-Prostřední Suchá,
LV 2825
A/13. částí parc.č. 2138, 2136, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 115 m2,
ve spoluvlastnictví SJM Jana a Kataríny Růžičkových, Na Osinách 9,
Havířov-Životice,
LV 1296
A/14. části parc.č. 1415/1, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře cca 415 m2,
ve vlastnictví Ing. Czeslawa Świdera, Hornosušská 64,
Havířov-Prostřední Suchá,
LV 446
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A/15. části parc.č. 2126/3, k.ú. Bludovice o výměře cca 11 m2,
ve vlastnictví Ludovíta Glejtka, Ladova 7, Havířov-Šumbark,
LV 2052
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce a smlouvě o smlouvě budoucí a konečné o zřízení
věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely stavby„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“
B. uzavření budoucí kupní smlouvy částí pozemků parc.č. 2138, 2136,
k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 11 m2, ve spoluvlastnictví SJM Jana
a Kataríny Růžičkových, Na Osinách 9, Havířov-Životice, LV 1296,
za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
C. přijetí daru částí pozemků parc.č. 2936/1, 2937/1, k.ú. Bludovice,
o celkové výměře cca 150 m2,
ve vlastnictví Milana Rákoczyho, Zelená 23, Havířov-Životice, LV 299
D. darování kanalizační přípojky vybudované na pozemcích parc.č. 2843/1,
2844, 2846/1, 2939 k.ú. Bludovice k rodinnému domu
ve vlastnictví Milana Rákoczyho, Zelená 23, Havířov-Životice
________________________________________________________________________________
1418/24RM/2011 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6
k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup spoluvlastnických podílů 1/16 pozemku parc. č. 1923/10 ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 345 m2 a 1/24 pozemku parc. č. 1923/6
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 409 m2,
v k.ú. Prostřední Suchá, užívaných jako veřejná místní komunikace
ul. Modřínová v majetku města,
prodávající: PhDr. Eduard Folwarczny, Modřínová Havířov-Prostřední Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů 441,55 Kč/m2,
tj. při celkové výměře podílů 28,6 m2, celkem 17.044,-Kč.
________________________________________________________________________________
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1419/24RM/2011 - Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1149/1 a 1152/2_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. výkup části pozemku parc. č. 1152/2, k.ú. Prostřední Suchá,
dle geometrického zaměření
označené jako parc. č. 1152/4, ostatní plocha, o výměře 202 m2,
užívané jako část veřejné místní komunikace ul. Stará,
prodávající: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 277 69 143
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 441,55 Kč/m2,
tj. při výměře 202 m2, celkem 89.190,-Kč
2. výkup části pozemku parc. č. 1149/1, k.ú. Prostřední Suchá,
dle geometrického zaměření
označené jako parc. č. 1149/10, ostatní plocha, o výměře 106 m2,
užívané jako část veřejné místní komunikace ul. Stará,
prodávající: RPG RE Assets, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 285 88 886
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 441,55 Kč/m2,
tj. při výměře 106 m2, celkem 46.800,-Kč
________________________________________________________________________________
1420/24RM/2011 - Výkup nemovitostí k. ú. Šumbark, parc. č. 2002, 2003, 2004 a parc. č. 2005
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o výkupu nemovitostí k.ú. Šumbark, pozemků parc. č. 2002
zastavěná plocha o výměře 459 m2, parc. č. 2003
zahrada o výměře 431 m2, parc. č. 2004 zahrada o výměře 776 m2
a parc. č. 2005 orná půda o výměře 1121 m2, domu čp. 164, garáže a vedlejší
stavby na pozemku parc. č. 2002, včetně studny a trvalých porostů
________________________________________________________________________________
1421/24RM/2011 - Úplatný převod budoucích staveb v lokalitě Čapí hnízdo, v k.ú. Šumbark,
do majetku města_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
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1. úplatný převod dokončených staveb, realizovaných v lokalitě
„Čapí hnízdo“, na pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, v rozsahu
dle geometrického zaměření,
z majetku převodce - investora: RAMONA real. s.r.o., nám. 14. října 1307/2,
Praha 5, Smíchov, IČ: 278 56 208, do majetku města,
s tím, že město uhradí převodci část nákladů vyčíslených po dokončení
staveb, dle skutečných pořizovacích nákladů, maximálně však do výše
předpokládaných pořizovacích nákladů, včetně DPH, předložených
investorem takto:
IO 02 Zpevněné plochy a terénní úpravy: 20% z max. částky 2.773.550,tj. 554.710,- Kč
IO 03 Kanalizace dešťová:
10% z max. částky 1.989.250,tj. 198.925,- Kč
IO 04 Kanalizace splašková:
10% z max. částky 2.716.930,tj. 271.693,- Kč
IO 07 Veřejné osvětlení:
20% z max. částky 394.219,tj. 78.844,- Kč
tj. celkem:
1. 104.172,- Kč
2. úplatný převod 2 ks dočasných výhyben vybudovaných podél stávající
komunikace ul. Výletní, v úseku mezi ul. U Jelena a ul. Smrkovou,
z majetku převodce - investora: RAMONA real. s.r.o., nám.14. října 1307/2,
Praha 5,Smíchov, IČ: 278 56 208, do majetku města,
s tím, že město uhradí převodci dohodnutou částku 1,-Kč, za každou výhybnu
3. úplatný převod částí pozemků pod komunikacemi a zpevněnými plochami
vybudovanými na pozemku parc.1654, k.ú. Šumbark, v rozsahu dle
geometrického zaměření,
z majetku převodce- investora: RAMONA real. s.r.o., nám.1.října 1307/2,
Praha 5, Smíchov, IČ: 278 56 208, do majetku města,
s tím, že město uhradí převodci dohodnutou částku 1,-Kč
________________________________________________________________________________
1422/24RM/2011 - Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pro pana Hadaše_____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1250/OSM/10 ze dne 19.1. 2011
na 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 vozidlo taxi,
ve prospěch pana Petra Hadaše, bytem Dolní 100, 735 53 Dolní Lutyně –
Věřňovice, IČ: 87134942, s tím, že čl. III. Doba nájmu, bude doplněn o text:
„Po uplynutí nájemní doby, budou-li obě dvě smluvní strany souhlasit, může
být nájemní smlouva prodloužena o určité období (např. další rok)“
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1250/OSM/2010
ze dne 19.1. 2011
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1423/24RM/2011 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2012 Technických služeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Ceník poskytovaných služeb v roce 2012 Technických služeb Havířov a.s.
dle přílohy
2. uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, kterým se
upravuje článek II. cena
3. uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým se
upravuje článek IV. ceny
4. uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým se upravuje
článek IV. Cena díla
pověřuje
primátora města Havířova podpisem dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo
č. E/380/DHR/97, dodatku č. 14 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98 a dodatku
č. 14 ke smlouvě č. 454/DHR/95
Z: vedoucí OKS
T: 31.12.2011
ukládá
připravit návrh nové smlouvy (smluv) nahrazující smlouvy 454/DHR/95,
E/380/DHR/97 a E/ŽP/1012/98
Z: vedoucí OKS + OPS
T: 10/2012
________________________________________________________________________________
1424/24RM/2011 - Nabídka na využití volné kapacity lůžkového oddělení následné péče
SANATORIA Kochova, Dům Kochova s.r.o., Kochova 816/3,
Havířov-Šumbark, IČ 28 62 48 58___________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
využití nabídky volné kapacity lůžkového oddělení následné péče
SANATORIA Kochova, Dům Kochova s.r.o., Kochova 816/3,
Havířov-Šumbark, IČ 28 62 48 58.
________________________________________________________________________________
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1425/24RM/2011 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o.,
Kochova 816/3, Havířov-Šumbark___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu zařízení Sanatorium
Kochova společnosti Dům Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark
IČ: 286 24 858, ve výši 2 800 000,- Kč
________________________________________________________________________________
1426/24RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá, za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému domu
č.p. 383 na pozemku parc.č. 2351/10, k.ú. Dolní Suchá
ve prospěch Milana Vojnara a Ing. Věry Vojnarové, oba bytem
Šumbarská 383/18b, Havířov-Dolní Suchá, za jednorázovou úhradu
ve 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 podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011
________________________________________________________________________________
1427/24RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/5, 1431/11,
k.ú. Šumbark____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1431/5,
1431/11, k.ú. Šumbark, za účelem umístění plynovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 68 na pozemku parc.č. 1423, k.ú. Šumbark,
ve prospěch Tomáše Karafiáta a Tatjany Viktorovny Karafiátové, oba bytem
Havířov-Šumbark, Školní 28/68, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč
+ DPH, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,-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 podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011
________________________________________________________________________________
1428/24RM/2011 - 1. Zřízení kaucí u nájmu nebytových prostor
2. Zvýšení nájemného u nebytových prostor – skladů pro vlastní potřebu
3. Zvýšení nájemného u garáží a stanovení podmínek pronájmu garáží___
Rada města Havířova
neschvaluje
1. stanovení kaucí u nájmů nebytových prostor v objektech v majetku města
2. zvýšení nájemného u nebytových prostor v obytných domech v majetku
města, které slouží nájemníkům jako sklady pro vlastní potřebu,
schvaluje
1. zvýšení nájemného za garáže v obytných domech v majetku města, z původní
sazby nájemného 600,- Kč/m2/rok vč. DPH na sazbu novou
ve výši 700,- Kč/m2/rok vč. DPH s účinností od 1. 4. 2012
2. „Zásady pronájmu garáží v obytných domech ve vlastnictví statutárního
města Havířova“ dle bodu 3 důvodové zprávy
ukládá
1. Městské realitní agentuře, s.r.o. informovat všechny nájemníky garáží
o zvýšení nájemného a schválených „Zásadách pronájmu garáží v obytných
domech v majetku statutárního města Havířova“
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.12.2011
2. Městské realitní agentuře, s.r.o. uzavřít dodatky nájemních smluv na garáže
na zvýšení nájemného
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.3.2012
________________________________________________________________________________
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1429/24RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 19 m2
v suterénu obytného domu ul. Školní 32, Havířov-Šumbark,
formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 7.11.2011
________________________________________________________________________________
1430/24RM/2011 - Žádost o ukončení nájmu dohodou, záměry pronájmu nebytových prostor
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 145,57 m2
v přízemí objektu na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město,
nájemci p. Martinu Honsovi, IČ: 62336304, dohodou k 30. 11. 2011
2.
záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 103 o výměře 19,30 m2,
místnosti 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,
p. Martinu Honsovi, IČ: 62336304, jako kancelář a sklad
3.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 145,57 m2
v přízemí objektu na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město.
Prostory jsou vhodné jako kanceláře nebo dílny.
________________________________________________________________________________
1431/24RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – změna nájemní smlouvy______________
Rada města Havířova
schvaluje
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1.
změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory - místnost č. 201
o výměře 59 m2, č. 202 o výměře 59,40 m2, č. 203 o výměře 100,70 m2, č. 110
o výměře 19,60 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 102,50 m2
v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemkyni p. Renátě Poláčkové, IČ: 42986010,
a to snížení výměry nebytových prostor o místnost č. 110 o výměře 19,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 8,30 m2 s účinností od 1.12.2011,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 110
o výměře 19,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 8,30 m2
v 1. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1432/24RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 10,20 m2 v suterénu obytného
domu ul. Lašská 9, Havířov-Město, nájemkyni p. Janě Pawerové,
dohodou k 30.11.2011
2.
pronájem nebytových prostor o výměře 10,20 m2 v suterénu obytného domu
ul. Lašská 9, Havířov-Město, p. Lilianě Pawerové,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.12.2011
________________________________________________________________________________
1433/24RM/2011 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 114,60 m2 v přízemí obytného
domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město, nájemci spol. Draspol CZ, s.r.o.,
IČ: 27813371, a to část nebytových prostor o výměře 33,56 m2 pro p. Jaroslava
Procházku, IČ: 13637754, k provozování prodejny potravin, za podmínek
shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
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1434/24RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
IČ: 70958131, pronájem nebytových prostor p. Ivetě Kašparové, za podmínek:
- účel: školní byt
- výměra prostor: 75,70 m2
- doba nájmu: na dobu určitou od 15. 11. 2011 po dobu zaměstnání
v příspěvkové organizaci
- nájemné: 50,02 Kč/m2/měsíc
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby
2.
Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, IČ: 62331248,
pronájem nebytových prostor p. Tomáši Vychopňovi, IČ: 67681034,
za podmínek:
- účel: školní bufet a sklad se zákazem prodeje alkoholických nápojů
a tabákových výrobků
- výměra nebytových prostor: bufet 20,99 m2, sklad 6,01 m2, celkem 27 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 17.10.2011
- nájemné: 255,- Kč/m2/rok
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
- v období hlavních prázdnin nebudou nájemné a služby účtovány, pokud
nebude bufet v provozu
________________________________________________________________________________
1435/24RM/2011 - Umístění reklamního zařízení______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění reklamního zařízení – baneru na štítovou stěnu obytného domu
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. MELVIN CZ s.r.o., IČ: 26785919,
za podmínek:
- rozměry zařízení: 5 x 12 m = 60 m2
- roční úhrada: 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. 120.000,- Kč ročně bez DPH
- platba ve výši 60.000,- Kč bez DPH bude uhrazena do 10 dnů od instalace
zařízení
- umístění zařízení na dobu určitou 6 měsíců od data umístění
- na baneru bude reklama bankovní společnosti Unicredit
- po odstranění zařízení bude uvedena fasáda do původního stavu
a protokolárně předána správci domu
________________________________________________________________________________
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1436/24RM/2011 - Provozování a údržba školních hřišť příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov____________________
Rada města Havířova
schvaluje
provozování (včetně zpracování provozních řádů) a údržbu školních hřišť
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00 30 67 54, sídlo Havířov-Podlesí, Těšínská 2a, počínaje 1.1.2012, a to:
hřiště u ZŠ M. Kudeříkové v Havířově-Městě
hřiště u ZŠ 1.máje v Havířově-Městě
hřiště u ZŠ Žákovská v Havířově-Městě
hřiště u ZŠ a MŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích
hřiště u ZŠ Gorkého v Havířově-Městě
hřiště u ZŠ K. Světlé v Havířově-Podlesí
hřiště u ZŠ MŠ Zelená v Havířově-Životicích
hřiště u ZŠ Mládežnická v Havířově-Podlesí
hřiště u ZŠ a MŠ Na Nábřeží v Havířově-Městě
hřiště u ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku
hřiště u ZŠ Školní v Havířově-Šumbarku
hřiště u ZŠ a MŠ Selská v Havířově-Bludovicích
kurtu u ZŠ Hrubína v Havířově-Podlesí
ukládá
1.
vedoucí odboru školství a kultury, ředitelům výše uvedených základních škol
projednat s ředitelem příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov rozsah pozemků (případně částí dalších pozemků) nezbytných
pro jejich provozování, která budou na základě tohoto vymezení geometricky
zaměřena a stanou se podkladem pro předání těchto hřišť k hospodaření
příspěvkové organizaci SSRZ od 1.1.2013
Z: vedoucí OŠK,
ředitelé ZŠ, ředitel SSRZ
T: 30.4.2012
2.
vedoucí odboru správy majetku na základě podkladů dle bodu 1. zajistit
geometrické zaměření pozemků nezbytných k provozování a správě hřišť
a předložit ZMH materiál k předání těchto majetků k hospodaření příspěvkové
organizaci SSRZ a vynětí těchto majetků z hospodaření základních škol
od 1.1.2013
Z: vedoucí OSM
T: 15.12.2012
________________________________________________________________________________
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1437/24RM/2011 - Využití majetku – ztráty a nálezy___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. nabytí nalezených věcí dle § 135 zák. č. 40/1964, občanského zákoníku,
do majetku statutárního města Havířova
2. výsledek jednání likvidační komise ze dne 23. 6. 2011 a 5. 10. 2011 a její
stanovisko k věcem, které jsou zcela neupotřebitelné (přílohy č. 5 a 6)
3. předání věcí (příloha č. 2) organizačnímu odboru pro potřebu údržbářských
dílen radnice
4. předání věcí (příloha č. 3) odboru sociálních věcí k využití v „Centru
volnočasových aktivit“ pro seniory v Havířově, Horymírova ul.
5. převod materiálu (příloha č. 4) do spotřeby
6. skutečnost, že fotografie na keramickém podkladu (příloha č. 7) budou
zlikvidovány, pokud se do 31.3. 2012 nepodaří najít jejich vlastníka
schvaluje
odprodej věcí (příloha č.1) prostřednictvím firem zajišťujících prodej
použitých věcí
________________________________________________________________________________
1438/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru správy majetku (organizační jednotka 11) dle přílohy
________________________________________________________________________________
1439/24RM/2011 - Novela zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o přijetí zák. č. 132/2011 Sb., kterým dochází k novelizaci
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(nájemní smlouvy k bytům)
schvaluje
1.
uplatňovat při prodlužování nájemní smlouvy stejná pravidla v případě
přechodu nájmu dle § 706 a násl. občanského zákoníku, jako u ostatních
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nájemců bytů ve vlastnictví města (viz. čl. V, bod 5 Zásad pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům)
2.
stanovení limitů pro počet osob bydlících v obecních bytech, a to následovně:
…………………………. max 4 osoby
byty jednopokojové
byty dvoupokojové
…………………………. max 5 osob
byty třípokojové
…………………………. max 6 osob
byty čtyřpokojové
……………………….… max 7 osob
byty pětipokojové
……………………….… max. 10 osob
3.
využití práva dle § 689, odst.2, občanského zákoníku, ve smlouvách o nájmu
bytu, tj. vyhradit právo pronajímatele s vydáváním souhlasu s přijetím další
osoby do bytu
ukládá
1.
Městské realitní agentuře, s.r.o, zapracovat podmínky dle bodu 2. usnesení
do nájemních smluv
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 1.11.2011
2.
vypracování dodatku č. 11 k Mandátní smlouvě č. 612/OPS/07
ze dne 3.9.2007, mezi statutárním městem Havířovem a Městkou realitní
agenturou, s.r.o., kterým se doplní příloha č. 3, odst. 2 ve věci stanovení
kriterií pro přihlašování dalších osob do bytu
Z: vedoucí OSM a OPS
T: 15.12.2011
________________________________________________________________________________
1440/24RM/2011 - Mimořádné přidělení obecních bytů nájemcům z domu na ul. Střední 3/504,
Havířov-Šumbark – bytové náhrady – Gáži Milan_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu dle návrhu MRA s.r.o.
Havířov, panu Milanovi Gážimu o velikosti 0+1 v kterékoliv lokalitě
v Havířově se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného
radou města pro příslušné období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
a za předpokladu že jmenovaný ukončí svůj nájemní poměr k bytu č.104 (0+1)
na ulici Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku.
________________________________________________________________________________
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1441/24RM/2011 - 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 15.9.2011 do 15.10.2011
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 15.9.2011 do 15.10.2011 dle přílohy č.2
2. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 25.10.2011
dle přílohy č.4
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
1442/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1443/24RM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – ZŠ Jarošova_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
změnu použití schválené investiční dotace na rok 2011 Základní školy
Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČ70 95 81 65), a to takto:
rozšíření zabezpečovacího systému nahradit pořízením plynového kotle
pro ohřev teplé vody s pracemi s tím spojenými včetně opravy vložky komínu
________________________________________________________________________________
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1444/24RM/2011 - Změna poskytnuté schválené investiční dotace na rok 2011 – NsP Havířov
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit změnu usnesení ZMH čís. 154/5ZM/2011 ze dne 28.3.2011 návrhu
na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním
a mimosportovním subjektům – bod č. 2 takto:
poskytnutí investiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč pro potřeby Nemocnice
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24,
Havířov-Město, IČ 00 84 48 96, na zakoupení laparoskopické věže pro
centrální operační sály k provádění laparoskopických operací, a to v členění
takto:
podíl investičních výdajů
710 600,- Kč
podíl neinvestičních výdajů
289 400,- Kč
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 1
k dohodě o poskytnutí dotace zn. 281/OŠK/11
________________________________________________________________________________
1445/24RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi:
1.
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)
v celkové výši 16.500,- od:
- společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Havířov-Šumbark,
Konzumní 298/6a (IČ 61 97 47 06)
ve výši 5.000,- Kč dle přílohy č. 1
- společnosti SYSTEMCONTROL s.r.o., Ostrava-Třebovice,
U Kadlubku 5159/6 (IČ 28 57 92 16)
ve výši 1.500,- Kč dle přílohy č. 3
- společnosti FORTISSIMO, s.r.o., Třinec, Lidická 1264 (IČ 63 32 15 21)
ve výši 10.000,- Kč dle přílohy č. 4
2.
Městské kulturní středisko Havířov, Havířov-Město, Hlavní třída 31a
(IČ 00 31 79 85) v celkové výši 7.000,- Kč
od Nadace Leoše Janáčka, Brno, Kokoškova 45a (IČ 44 96 53 38)
dle přílohy č. 2
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3.
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 15.022,- Kč
od MUDr. Romana Michálka, bytem Havířov-Město, Karvinská 1230/32
dle přílohy č. 5
________________________________________________________________________________
1446/24RM/2011 - Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. že dne 24.10.2011 byla statutárnímu městu Havířov doručena rezignace
Ing. Jiřího Bednáře na funkci ředitele příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov
2. že do doby jmenování nového ředitele, bude na základě plné moci
ze dne 30.9.2011, Ing. Janka Baklíková, v plném rozsahu řídit činnost
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
zastupovat ji navenek, uzavírat jejím jménem smlouvy a plnit funkci
zaměstnavatele
ukládá
náměstkovi primátora pro sociální rozvoj vyhlásit výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
schvaluje
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 3
jmenuje
členy výběrové komise ve složení:
předseda: Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
členové: Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Jiří Šebesta, člen Rady města Havířova
Ing. Jiří Martinek, člen Rady města Havířova
Pavel Rapant, předseda sportovní komise Rady města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2011
________________________________________________________________________________
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1447/24RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011_______
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 2011
- Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově,
IČ 48 80 60 30, ve výši 18 000,- Kč na projekt „Teplo pro MAJÁK“
- Slavii HAVÍŘOV – oddílu aerobiku, IČ 68 32 11 39, ve výši 25 000,- Kč
na MČR „Aerobik team show 2011“
- Junáku - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov, IČ 18 05 59 58,
ve výši 18 000,- Kč na obnovu odcizeného materiálu potřebného pro chod
pravidelné činnosti sdružení
2. zvýšení poskytnuté dotace Občanskému sdružení ADRA o 30 000,- Kč
(tj. na celkovou částku na 130 000,- Kč)
na projekt „Dobrovolnictví v sociálních a zdravotních zařízeních Havířova“
3. uzavření dohod a dodatku o poskytnutí dotací s příjemci
4. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního
vyčíslení v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí
dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého
hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů
konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace
uložit
1. vyzvat příjemce schválených dotací ke konkrétnímu určení použití přidělené
dotace dle položkového rozpočtu projektu
Z: vedoucí OŠK a OSV
T: prosinec 2011
2. odboru školství a kultury informovat statutární zástupce Junáka – svazu
skautů a skautek v ČR o rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2011
________________________________________________________________________________
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1448/24RM/2011 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012_____________
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012 dle přílohy č. 1
ukládá
organizačně zajistit plnění úkolů vyplývajících z Harmonogramu významných
celoměstských akcí v roce 2012
Z: vedoucí odborů
a oddělení MMH
ředitelka MKS Havířov
T: průběžně dle termínů
r. 2012

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1449/24RM/2011 - Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova do roku 2020 dle přílohy č. 1
s účinností od 1.12. 2011
uložit
odboru školství a kultury zveřejnit na webových stránkách města Koncepci
tělovýchovy a sportu města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011
________________________________________________________________________________
1450/24RM/2011 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit nové Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Havířova dle přílohy č.2 s účinností od 1.1. 2012
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011
________________________________________________________________________________
1451/24RM/2011 - „Vybavení školy – projekční technika“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nabídky_______________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení „Vybavení školy – projekční technika“ společnost Elektro
Solution s.r.o., IČ: 288 78 388, a Universal IT o.p.s., IČ: 279 50 751,
z důvodu nesplnění požadavků stanovených zadavatelem
přiděluje
veřejnou zakázku „Vybavení školy – projekční technika“ společnosti
Českomoravské informační systémy s.r.o., IČ: 263 68 641, která předložila
nabídku
- s nabídkovou cenou 1.077.450,- Kč bez DPH (1.292.940,- Kč včetně DPH)
- s dobou plnění 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění
- se záruční lhůtou 180 měsíců na povrch interaktivní tabule
pověřuje
Mgr. Elišku Tomíčkovou podpisem veškerých dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení
________________________________________________________________________________
1452/24RM/2011 - Stavba č. 7111 „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše
Janáčka“ v Havířově – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 1229/OIV/2011___
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1226/OIV/2011 čl. 3, odst. 1. a
z Přílohy SoD č.1 stavební práce za cenu (114.244,70 Kč) bez DPH
(137.093,64 Kč) včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1229/OIV/2011 čl. 3, odst. 1. a
Přílohy SoD č.1 o dodatečné stavební práce za cenu 189.889,16 Kč bez DPH,
tj. 227.866,99 s DPH v rozsahu dle Přílohy č. 2
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3. změny položkového rozpočtu – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1229/OIV/2011, související s bodem 1 až 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1229/OIV/2011 ze dne 28.7.2011
na provedení stavby č. 7111 „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě
Leoše Janáčka“ v Havířově se společností CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.,
Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603,
ve znění bodů 1 až 3
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1229/OIV/2011 ze dne 28.7.2011
ukládá
předložit Dodatek č. 1 k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: listopad 2011
________________________________________________________________________________
1453/24RM/2011 - Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly Havířov
– II.etapa, 1 část“________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z čl. III odst. 2 „Podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu statutárním městem Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi“ ze dne 17.9.2008 zn. ZS/15/RMH/2008
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
č.VZ/28/OIV/11 -„Modernizace městské sportovní haly Havířov – II.etapa,
1.část“ Sdružení sportovní hala Havířov,
sestávající ze společností Morys s.r.o., Paskov, IČ: 42864771 a Zlínstav a.s.,
Zlín IČ: 28315669
3. zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Modernizace městské sportovní haly Havířov – II.etapa 1.část“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

4. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ne

5. druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce
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6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

zahájení: 11/2011
ukončení: do 10. 12. 2011

8. ostatní podmínky:

záruční lhůta min. 60 měsíců
na stavební práce

9. jmenování členů jednací komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Radoslav Basel
Bc. Miloš Klimeš
3. Miloslav Santarius
Ing. Jiří Bednář
4. Ing. Kateřina Mikulová
Zdeněk Konečný
5. Ing. Dagmar Džupinová
Leoš Lukaštík
10. lhůtu a místo pro podání nabídek:

10. 11. 2011 do 10:00 hodin
na podatelně
statutárního města Havířov

11. zadávací lhůtu do:

30. 11. 2011

pověřuje
1. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
výzvy k podání nabídky
2. poradu vedení rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky
ukládá
odeslat výzvu k podání nabídky Sdružení sportovní hala Havířov
Z: vedoucí OIV
T: 2.11.2011
________________________________________________________________________________
1454/24RM/2011 - Smluvní pokuta spol. TECHNICO Opava s.r.o._______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
písemnou žádost projektanta spol. TECHNICO Opava s.r.o. o neuplatnění
smluvní pokuty z důvodu prodlení v předání pravomocného územního
rozhodnutí na propojení jídelny na ul. Majakovského se ZŠ 1. máje
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova schválit
vyúčtování smluvní pokuty společnosti TECHNICO Opava s.r.o., IČ 25849204,
dle smlouvy o dílo č. 951/OIV/10 , z důvodu jejího prodlení v předání
pravomocného územního rozhodnutí na propojení školní jídelny
na ul. Majakovského se ZŠ 1. máje ve výši 125.000,- Kč
Z: vedoucí OIV
T: 11/2011
________________________________________________________________________________
1455/24RM/2011 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní
Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční vypořádání veřejných části přípojek
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova č. 1263/21/RMH/2011 ze dne 7.9.2011
schvaluje
vybudovat na základě žádostí vlastníků nezastavěných pozemků, navazujících
na budovanou kanalizační síť v oblastech určených územním plánem
k zastavění, veřejné části kanalizačních přípojek za jednorázovou
cenu 3 000,-Kč/bm ve zpevněné ploše, 2 000,-Kč/bm v nezpevněné ploše
a 6000,-Kč za revizní šachtici s podmínkou napojení na kanalizaci do 5 let
od vydaného kolaudačního souhlasu kanalizační sítě a podání žádosti
do 31.12.2011
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, Ing. Petra Smrčka, podpisem
smluv o vybudování a financování veřejné části kanalizační přípojky
k nezastavěným pozemkům.
Z: vedoucí OIV
T: 5/2012
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
na základě žádosti vlastníků nezastavěných pozemků, navazujících na
budovanou kanalizační síť v oblastech určených územním plánem k zastavění,
prodej veřejné části kanalizační přípojky za jednorázovou cenu 3 000,-Kč/bm
ve zpevněné ploše, 2 000,-Kč/bm v nezpevněné ploše a 6000,-Kč za revizní
šachtici s podmínkou napojení na kanalizaci do 5 let od vydaného kolaudačního
souhlasu kanalizační sítě a podání žádosti do 31.12.2011
________________________________________________________________________________
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1456/24RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XI__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.XI dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XI dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 11/2011
________________________________________________________________________________
1457/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 11/2011
________________________________________________________________________________
1458/24RM/2011 - Obecně závazná vyhláška č. /2011, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na území města Havířova_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. ../2011, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na území města Havířova dle přílohy
________________________________________________________________________________

41

USNESENÍ
z 24. schůze Rady města Havířova
konané dne 2.11.2011

1459/24RM/2011 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku
ve dnech 26.09. – 30.09.2011
________________________________________________________________________________
1460/24RM/2011 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2012_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2012, který vyhlašuje Rada vlády ČR
pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 82 587,- Kč
________________________________________________________________________________
1461/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
r. 2011 oddělení strategického rozvoje__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSR
T: listopad 2011
________________________________________________________________________________
1462/24RM/2011 - 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 dle přílohy
________________________________________________________________________________
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1463/24RM/2011 - ZPŘ/6/ORG/11 – „Dodávka technologického centra ORP“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/6/ORG/11 – „Dodávka technologického centra ORP“
společnosti C SYSTEM CZ a.s., IČ: 27675645, která předložila nabídku
s nabídkovou cenou celkem 2.492.719,-Kč bez DPH
(2.991.263,-Kč včetně DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: BRAIN computers s.r.o., IČ: 25397265
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 9.11.2011
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí ORG
T: 11/2011

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním
systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OPS
T: 1/2012
________________________________________________________________________________
1464/24RM/2011 - ZPŘ/8/OKS/11 - „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární
město Havířov“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku ZPŘ/8/OKS/11 - „Sdružené služby dodávky zemního plynu
pro statutární město Havířov“ společnosti Europe Easy Energy a.s.,
IČ: 28603001, která předložila nejvhodnější nabídku s výší nabídkové
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ceny 2.068.834,-Kč bez DPH
(730,-Kč bez DPH/MWh pod 63 MWh,
733,-Kč bez DPH/MWh od 63 MWh do 630 MWh,
728,-Kč bez DPH/MWh od 630 MWh do 4200 MWh,
stálý měsíční plat 10,-Kč bez DPH/měsíc)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433
3. místo: Lumen Energy a.s., IČ: 26090660
4. místo: Severomoravská plynárenská, a.s., IČ: 47675748
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti eCENTRE, a.s. k zajištění
dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OKS
T: 8.11.2011
________________________________________________________________________________
1465/24RM/2011 - Statut sociálního fondu____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Statut sociálního fondu dle přílohy
________________________________________________________________________________
1466/24RM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2012______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2012 takto:
30.01. 2012
24.09. 2012
26.03. 2012
05.11. 2012
25.06. 2012
17.12. 2012
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2012 takto:
18.01. 2012
25.07. 2012
01.02. 2012
29.08. 2012
22.02. 2012
12.09. 2012
14.03. 2012
03.10. 2012
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04.04. 2012
24.10. 2012
25.04. 2012
14.11. 2012
16.05. 2012
05.12. 2012
30.05. 2012
19.12. 2012
13.06. 2012
________________________________________________________________________________
1467/24RM/2011 - Zpráva kontrolní komise SMOOK__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
zápis z jednání Kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná
ze dne 23.9. 2011 (viz příloha), kterým byla provedena kontrola projednání
závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná a Zpráva
o přezkoumání hospodaření za rok 2010
________________________________________________________________________________
1468/24RM/2011 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce_
Rada města Havířova
rozhodla
o přechodném zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací od 1.12. 2011 do 29.2. 2012
o 20 zaměstnanců, tj. celkem na 45 zaměstnanců zajištění veřejně
prospěšných prací
________________________________________________________________________________
1469/24RM/2011 - Závěrečná zpráva o akci Europa Cup 2011 v Havířově_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o pořádání 17. ročníku Mistrovství Evropy ve floristice
Europa Cup 2011 ve dnech 31. srpna až 5. září 2011 v Havířově
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
1470/24RM/2011 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Havířov v celkové výši 10.100,- Kč
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí KP
T: 30.11.2011
________________________________________________________________________________
1471/24RM/2011 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011_____________
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 25 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
v hodnotě do 25 tis. Kč
- SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí,
Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč
- Domu pro matku s dětmi AS, Havířov-Město, Dvořákova 21,
v hodnotě do 35 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,
v hodnotě do 20 tis. Kč,
uložit informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.
Z: vedoucí KP
T: 23.11.2011
________________________________________________________________________________
1472/24RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy
________________________________________________________________________________
46

USNESENÍ
z 24. schůze Rady města Havířova
konané dne 2.11.2011

1473/24RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní
místo lokálního herního systému____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního
herního systému dle přílohy
________________________________________________________________________________
1474/24RM/2011 - Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova_____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 14. listopadu 2011 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST
dopracovaný o připomínky členů rady města a závěry přijaté na 24. schůzi
Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
1475/24RM/2011 - ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční
akce – Dopravní terminál Havířov“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace
v rámci investiční akce – Dopravní terminál Havířov“
Ing. arch. Danielu Labuzíkovi, Ostrava, IČ: 73192457, který předložil
nejvhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 3.305.000,-Kč bez DPH
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: sdružení společností MS architektura a design s.r.o., Ostrava,
IČ: 26781808,
a METROPROJEKT Praha a.s., Praha, IČ: 45271895
3. místo: Ateliér Velehradský, s.r.o., Brno, IČ: 29263140
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 Havel,
Holásek & Partners s.r.o. k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 8.11.2011
________________________________________________________________________________
1476/24RM/2011 - Pracovní skupina - jmenování – změna usnesení č.1339/23RM/2011______
Rada města Havířova
schvaluje
doplnění usnesení RMH čís. 1339/23RM/2011 ze dne 12.10.2011,
o nového člena pracovní skupiny
Ing. Radka Foldynu, člena Finančního výboru ZMH
________________________________________________________________________________
1477/24RM/2011 - 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/116 103/Kl/2011

V Havířově dne 16.11.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ
přijatých na 25. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.11.2011
1478/25RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 25. schůze RMH, konané dne 16.11.2011
1479/25RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 24. schůze RMH, konané dne 2.11.2011
1480/25RM/2011 - Schválení programu 25. schůze RMH, konané dne 16.11.2011
1481/25RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1482/25RM/2011 - Regulace hazardních her
1483/25RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 12 Územního
plánu obce Šenov
1484/25RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
1485/25RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. E.Destinnové 1165/14
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
1486/25RM/2011 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace obytných
domů“- Stavba č. 9068 – 4. etapa „Regenerace obytného domu
na ul. E. Destinnové 14/1165, 16/1166 – uzavření Dodatku č.4
ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10
1487/25RM/2011 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti
bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov
1488/25RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
1489/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 38
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark
1490/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+1 na ulici Mozartova 1062/5 v Havířově-Město
1491/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici 17.listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí
1492/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město
1493/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+5 na ulici Opletalove 607/4 v Havířově-Šumbark
1494/25RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13
o velikosti 76.60 m2 v domě na ulici K.V. Raise 1085/2 v Havířově-Městě
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1495/25RM/2011 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru – kanceláře
v Kulturním domě Leoše Janáčka formou veřejné soutěže
1496/25RM/2011 - Nabídka odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s.
1497/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Nikola Dubnická
1498/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Žaneta Kanalošová
1499/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Kaňová
1500/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Werlík
1501/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Šárka Starinská
1502/25RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Mikesková
1503/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. David Sláma
a Drahomíra Slámová
1504/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Alica Hájková Dittrichová
1505/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Oľga Nociarová
1506/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Kateřina Kusá
1507/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Blanka Nedomová
1508/25RM/2011 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– manž. Petr Varmuža a Ester Varmužová
1509/25RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
a udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Jiří Müller
1510/25RM/2011 - Opakovaná žádost o přidělení jiného obecního bytu – Silvie Poláková
1511/25RM/2011 - Zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením obecního bytu
– Jarmila Kerlová
1512/25RM/2011 - Jmenovité přeobsazení obecního bytu přiděleného v rámci SIP v r. 2009
– Viktar Chvankou
1513/25RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město
1514/25RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemků parc.č. 563 a parc.č. 754,
k.ú. Havířov – město ve prospěch společnosti RENGL , s.r.o.
1515/25RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“
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1516/25RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice a Životice“
1517/25RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2644/1, k.ú. Prostřední Suchá
1518/25RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
1519/25RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytném domě
1520/25RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark
1521/25RM/2011 - Pronájem ateliéru na ul. 1. máje 2, Havířov-Město
1522/25RM/2011 - Objekt restaurace ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice
- žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy – Ing. Karel Chodura
- žádost o pronájem nebytových prostor – spol. BRISK International, s.r.o.
1523/25RM/2011 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení
1524/25RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
1525/25RM/2011 - Galerie Spirála – informativní zpráva
1526/25RM/2011 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím
1527/25RM/2011 - Přijetí daru – dřevěné sochy
1528/25RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku
1529/25RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku
1530/25RM/2011 - Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“
Bezúplatný převod movitého majetku společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
1531/25RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XII
1532/25RM/2011 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010
– ZŠ Gen. Svobody
1533/25RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola Gorkého, Havířov-Město
o souhlas s převodem částky 15 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního
1534/25RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých nadací ČEZ a Ministerstvem životního prostředí ČR
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1535/25RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
1536/25RM/2011 - Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba pod širým
nebem
1537/25RM/2011 - Informace o technickém stavu nosných kovových konstrukcí budov
v majetku města
1538/25RM/2011 - Periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a zástupkyně
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody v roce 2011, návrhy na stanovení
platu ředitelům škol
1539/25RM/2011 - Celkové náklady a spolufinancování odloučeného pracoviště Základní
školy speciální Diakonie ČCE Ostrava v Havířově
1540/25RM/2011 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt „3. etapa –
Obytná ulice Mládí“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“
1541/25RM/2011 - Souhlas zřizovatele k zakoupení pneumatického žehlícího lisu na prádlo
z prostředků investičního fondu
1542/25RM/2011 - Změna účelu investiční dotace
1543/25RM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – stížnost
1544/25RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH
1545/25RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.11.2011
1478/25RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 25.schůze RMH, konané dne 16.11.2011_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 25. schůze Rady města Havířova, konané
dne 16.11.2011
Ing. Jiřího Šebestu
________________________________________________________________________________
1479/25RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 24. schůze RMH, konané dne 2.11.2011_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 24. schůze Rady města Havířova,
konané dne 2.11.2011
________________________________________________________________________________
1480/25RM/2011 - Schválení programu 25. schůze RMH, konané dne 16.11.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.11.2011
upravený dle návrhu
________________________________________________________________________________
1481/25RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
337/8RM/2011 Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Marie
Pujmanové 1117/14 v Havířově-Šumbarku na bytové
jednotky o vel. 1+2
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338/8RM/2011 Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na bytové
jednotky o vel. 1+2
677/13RM/2011 Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5
na ul. Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové
jednotky o vel. 1+2
vypouští
ze sledování tato usnesení:
312/6RM/2011 Přistoupení města Český Těšín k „Systému včasné
intervence“ Havířova, Orlové a Karviné
1063/18RM/2011 Uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o.
1092/18RM/2011 Technický stav budov v majetku města
1184/19RM/2011 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu
Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark
1225/21RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1896, 1930,
k.ú. Bludovice
1263/21RM/2011 „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní
Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční
vypořádání veřejných části přípojek
1323/22RM/2011 „Odkanalizování částí města Havířova“– uzavření Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09
1327/22RM/2011 UŘ/4/OIV/11 – „Odkanalizování Havířova-části města
Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“
– rozhodnutí o výběru ejvhod ější nabídky
1349/23RM/2011 Pronájem části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město
1350/23RM/2011 Výpůjčka pozemku parc. č. 646/1, k.ú. Bludovice, změna
vypůjčitele
1353/23RM/2011 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s.
1375/23RM/2011 Žádost Jana Švarce o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidlo se speciálním označením O 1
1378/23RM/2011 Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.2 k SOD
č. 1175/OIV/10
________________________________________________________________________________
1482/25RM/2011 - Regulace hazardních her__________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
zpracovat obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanoví místa a časové
vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení povolených Ministerstvem financí ČR s omezením jejich
provozu na území města Havířova takto:
ponechat jako místa přípustná k provozování výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí ČR
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provozovny stávajících kasin, dle povolení MF ČR platných ke dni 16.11.2011
Z: vedoucí ORG
T: ZMH 5.12.2011
________________________________________________________________________________
1483/25RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 12 Územního
plánu obce Šenov_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 12 Územního plánu
obce Šenov v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 12 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
________________________________________________________________________________
1484/25RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 11/2011
________________________________________________________________________________
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1485/25RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. E. Destinnové 1165/14
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. E. Destinnové 1165/14 v Havířově-Šumbarku
na 2 bytové jednotky o velikosti 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.6.2012
________________________________________________________________________________
1486/25RM/2011 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace obytných
domů“- Stavba č. 9068 – 4.etapa „Regenerace obytného domu
na ul. E. Destinnové 14/1165, 16/1166 – uzavření Dodatku č.4
ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.dle objednatele 738/OIV/10
o dodatečné stavební práce za cenu 275 234,- Kč bez DPH, dle Přílohy č.1
2. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
738/OIV/10 – související s rozšířením předmětu smlouvy
3. uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 738/OIV/10
na provedení stavby „IPRM pro IOP Zóna Za Šumbark II Za Teslou –
Regenerace obytných domů“ - Stavba č. 9068 – 4 etapa „Regenerace
obytného domu na ul. E.Destinnové 14/1165, 16/1166 v Havířově –
Šumbarku“ rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, kterým se cena díla celkem
v Čl. VI. navyšuje o částku 275 234, - bez DPH , tj. o 302 758,- vč. DPH
dle Přílohy č.1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 738/OIV/10
ze dne 29.6.2010
ukládá
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předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
738/OIV/10
Z: ředitel MRA
T: 21.11.2011
________________________________________________________________________________
1487/25RM/2011 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti
bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířov
schválit
1. přijetí úvěru na realizaci prací ke snížení energetické náročnosti bytových
domů v majetku města od r. 2012 ve výši 150 000 tis. Kč
2. vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru s tím, že úvěr bude
na 6,5 roku s pevnou úrokovou sazbou ( 1,5 roku čerpání úvěru a 5 let
splácení jistiny v 60-ti měsíčních splátkách ve výši 2 500 tis. Kč )
Z: vedoucí EO
vedoucí OPS

uložit
předložení smlouvy o přijetí úvěru ke schválení Zastupitelstvu města Havířova
Z: vedoucí EO
vedoucí OPS
T: do 30.6.2012
________________________________________________________________________________
1488/25RM/2011 - 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 1.10.2011 do 1.11.2011 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 1.10.2011 do 1.11.2011 dle přílohy č.2
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2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.10.2011
do 1.11.2011 dle přílohy č.4
3. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 8.11.2011
dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
1489/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 38
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.38
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.11.2011
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
________________________________________________________________________________
1490/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+1 na ulici Mozartova 1062/5 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2
o vel. 1+1 na ulici Mozartova 1062/5 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.11.2011
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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
________________________________________________________________________________
1491/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici 17.listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.11.2011
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
________________________________________________________________________________
1492/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město________________
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-Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.11.2011
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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
________________________________________________________________________________
1493/25RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+5 na ulici Opletalove 607/4 v Havířově-Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7
o vel. 1+5 na ulici Opletalove 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: 21.11.2011
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
________________________________________________________________________________
1494/25RM/2011 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13
o velikosti 76.60 m2 v domě na ulici K.V.Raise 1085/2 v Havířově-Městě__
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 76.60 m2
v domě na ulici K.V.Raise 1085/2 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 6.227,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
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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
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.11.2011
________________________________________________________________________________
1495/25RM/2011 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru – kanceláře
v Kulturním domě Leoše Janáčka formou veřejné soutěže_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytového prostoru – kanceláře o celkové výměře 40,8 m2
v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka na ulici Dlouhá 46,
Havířov-Podlesí za podmínek dle vyhlášky veřejné soutěže.
2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků :
člen: Ing. Eduard Heczko
náhradník : Ing. Jiří Šebesta
Bc. Daniel Pawlas
p. Alice Hegyi
Ing. Petr Smrček
Bc. Michaela Horňáková
Mgr. Yvona Dlábková
Ing. Jiří Pasz
Ing. Daniela Helisová
p. Hana Rozumová
pověřuje
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 30.12.2011
________________________________________________________________________________
1496/25RM/2011 - Nabídka odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s.____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
nabídku společnosti AWT Rekultivace, a. s., na odkoupení akcií,
resp. jejich části, společnosti Depos Horní Suchá, a. s.,
neschválit
odprodej 11 ks akcií emitenta Depos Horní Suchá, a. s., ISIN 770970000350,
v nominální hodnotě 60 tis. Kč/ks,
14
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společnosti AWT Rekultivace, a. s., IČ: 47 67 61 75, se sídlem v HavířověProstřední Suché, Dělnická 41/884,
za nabídkovou cenu 125 000,- Kč/ks, celkem za 1 375 000,- Kč
________________________________________________________________________________
1497/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Nikola Dubnická________________
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 Nikole Dubnické, t.b. Dělnická 865/48, Havířov-Prostřední Suchá
________________________________________________________________________________
1498/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Žaneta Kanalošová______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Žanetě Kanalošové, t.b. Dukelská 697/13a, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1499/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Kaňová___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Aleně Kaňové, t.b. Mládí 1102/5, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1500/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Werlík_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města
panu Petru Werlíkovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1501/25RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Šárka Starinská_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě HavířovMěsto paní Šárce Starinské, t.b. Fibichova 227/21, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1502/25RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Mikesková______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního dvoupokojového nebo jednopokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
paní Evě Mikeskové, t.b. Konzumní 380/22, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1503/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. David Sláma
a Drahomíra Slámová_____________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbarku manž. Davidu Slámovi
a Drahomíře Slámové, t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1504/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Alica Hájková Dittrichová________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Národní tř. 580/10 v Havířově-Městě
p. Alici Hájkové Dittrichové, t.b. Národní tř. 580/10, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1505/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Oľga Nociarová_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Slezská 766/2 v Havířově-Městě
paní Oľze Nociarové, t.b. Slezská 766/2, Havířov-Město pod podmínkou, že:
- MVDr. Darina Fránková ukončí nájemní poměr k bytu č. 9 o vel. 1+3 v domě
na ul. Slezská 766/2 v Havířově-Městě dohodou
- nájemní smlouva bude s p. Oľgou Nociarovou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1506/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Kateřina Kusá__________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Dlouhá tř. 477/31 v Havířově-Městě
paní Kateřině Kusé, t.b. Mládí 1109/15, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1507/25RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Blanka Nedomová_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 vel. 1+5 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku
paní Blance Nedomové, t.b. Mládí 1144/22, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1508/25RM/2011 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– manž. Petr Varmuža a Ester Varmužová___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 40
o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
17
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pro příslušné období v domě na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí
s manž. Petrem Varmužou a Ester Varmužovou, t.b. Kubelíkova 1316/10,
Havířov-Podlesí pod podmínkou, že:
- manž. Pavel Varmuža a Tamara Varmužová ukončí dohodou nájemní poměr
k bytu č. 40 o vel. 1+2 v domě na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí
- nájemní smlouva bude s manž. Petrem Varmužou a Ester Varmužovou
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům
________________________________________________________________________________
1509/25RM/2011 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu a udělení
výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
– Jiří Müller_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu,
tzn. bytu č. 29 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 s p. Jiřím Müllerem, t.b. Gen.Svobody 279/26
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům
2. p. Jiřímu Müllerovi udělení výjimky z čl. V bodu 1) Zásad pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1510/25RM/2011 - Opakovaná žádost o přidělení jiného obecního bytu – Silvie Poláková_____
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 5512/83/10 ze dne 29.09.2010
schvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Silvii Polákové, t.b. Mládí 1100/10, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že:
- jmenovaná uhradí celkovou dlužnou částku evidovanou MRA, s.r.o.
před uzavřením nájemní smlouvy
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
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1511/25RM/2011 - Zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením obecního bytu
– Jarmila Kerlová________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 1 o vel. 1+3
v domě na Moravská 478/37 v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem
byla p. Jarmila Kerlová,t.b. Moravská 478/37, Havířov-Šumbark
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 25.11.2011
________________________________________________________________________________
1512/25RM/2011 - Jmenovité přeobsazení obecního bytu přiděleného v rámci SIP v r. 2009
– Viktar Chvankou_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě návrhu Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
jmenovité přeobsazení obecního bytu č. 13 o vel. 1+3
v domě na ul. Akátová 459/3 v Havířově-Šumbarku, přiděleného v rámci
státního integračního programu (SIP) v r. 2009
a to z Dzianise Chaikou a Hanna Chaikou na Mgr. Viktara Chvankou,
státního příslušníka Běloruska, pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k předmětnému bytu jmenovaný předloží
doklad o ukončení nájemního poměru k obecnímu bytu č. 5 o vel. 1+1
v domě na ul. Lazebnická 618/17 v Jihlavě
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1513/25RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město
o výměře 5 m2, panu ing. Romanu Juráskovi, bytem Havířov-Podlesí,
Družstevnická1113/6, IČ: 623 40 786 k již postavenému prodejnímu stánku
s výrobou a prodejem cukrové vaty, popkornem, ledové tříště suvenýrů
za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle metodické pomůcky:
5 m2 stánek x 800,- Kč/m2/rok = 4 000,- Kč
- zajistit v okolí stánku pořádek a v zimním období zajistit bezpečnou
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schůdnost přístupu ke stánku.
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
________________________________________________________________________________
1514/25RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemků parc.č. 563 a parc.č. 754,
k.ú. Havířov-město ve prospěch společnosti RENGL, s.r.o.______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemků parc.č. 563 a parc.č. 754, k.ú. Havířov-město
společnosti RENGL, s.r.o., se sídlem : Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická
354, PSČ 460 14, IČ : 254 20 160, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
č. 1125/MJP/04 ze dne 27.10.2004, včetně Dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, za
účelem přesunu 2 kusů plakátovacích ploch
________________________________________________________________________________
1515/25RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“
1. výpůjčku
a) částí pozemků parc. č. 611/19, 511/47 a 511/61, k.ú. Bludovice,
o výměře cca 26 m2,
půjčitel: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, IČ: 277 69 127
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
2. nájem
a) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 511/4, o výměře 334 m2,
pronajímatel: Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ: 708 90 692,
s majetkem hospodaří: Gymnázium Havířov – Podlesí, příspěvková
organizace, Studentská 1198/11, Havířov – Podlesí, IČ: 623 31 582
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do konečného vypořádání trvale
zastavěné části pozemku
nájemné: dle platného cenového výměru MF ČR, 25,-Kč/m2/rok,
tj. při výměře 334 m2 celkem 8350,-Kč/rok
b) částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 486/5, 486/6, 486/7, 486/8 a 511/72,
o celkové výměře 157 m2,
pronajímatel: Jaromír Janeček, Horní Těrlicko 746, 735 42 Těrlicko
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
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nájemné: dle platného cenového výměru MF ČR, 25,-Kč/m2/rok,
tj. při výměře 157 m2 celkem 3925,-Kč/rok
c) částí pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 511/22, o celkové výměře 5 m2,
pronajímatel: ŠTĚRKOVNY s.r.o., Keltičkova 1231/31, Ostrava, Slezská
Ostrava, IČ: 268 54 970
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do vydání povolení
k trvalému užívání stavby
nájemné: dle platného cenového výměru MF ČR, 25,-Kč/m2/rok,
tj. při výměře 5 m2 celkem 125,-Kč/rok, s tím že vlastník požaduje
jednorázově úhradu dvacetinásobku, tj. celkem 2500,-Kč.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
1516/25RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice a Životice“__________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice a Životice“
1.
nájem a zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1918/1, 1918/2,
a 1919/1 k. ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví povinného: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření dokončené stavby,
hodnota břemene, dle vnitřních předpisů povinného: 250,-Kč/m2 + DPH,
minimálně však 1000,-Kč + DPH, včetně ochranného pásma
a 3000,- Kč + DPH, za 1ks kanalizační šachtice umístěné na pozemcích
nájemné dle vnitřních předpisů pronajímatele: 45,-/m2/rok + DPH,
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení
k trvalému užívání stavby
2.
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2121/6 a 2121/7
k. ú. Bludovice, ve vlastnictví povinného: MEROPS spol. s.r.o., Strojnická 374,
735 62, Český Těšín, IČ: 253 94 282
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření dokončené stavby,
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hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici umístěnou na pozemcích.
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
3.
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3008/3 a 3008/4,
k. ú. Horní Suchá,
ve vlastnictví povinného: Obce Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35
Horní Suchá, IČ: 005 75 917
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
hodnota břemene dle vnitřních předpisů povinného:
do 100 m2 záboru, včetně ochranného pásma 5000,-Kč + DPH,
nad 100 m2 záboru, včetně ochranného pásma 10 000,-Kč + DPH
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení
k trvalému užívání stavby
4.
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2671/3
k. ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví povinného: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu
dle zaměření dokončené stavby,
hodnota břemene: dle znaleckého posudku, minimálně však 1200,-Kč + DPH.
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
5.
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2489, 2490, 2494
k. ú. Bludovice a parc. č. 1914/1, k.ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví povinného: Pozemkového fondu ČR, Husinecká 11a, 13000
Praha- Žižkov, IČ: 457 97 072,
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka splaškové kanalizace
a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného, 60,-Kč/mb
umístěného potrubí, včetně DPH.
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení
k trvalému užívání stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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1517/25RM/2011 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2644/1, k.ú. Prostřední Suchá
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2644/1,
k.ú. Prostřední Suchá, za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 394 na pozemku parc.č. 1164/2, k.ú. Prostřední Suchá,
ve prospěch Jindřicha Poláčka, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Hořanská 394/3, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,
tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,-Kč celkem
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: 31.12. 2011
________________________________________________________________________________
1518/25RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá, dle GP
č. 1042 – 754/2011 ze dne 3.10. 2011 za účelem umístění elektropřípojky
k novostavbě rodinného domu ( investor : Martin Štěrba, bytem Havířov –
Město, Jana Švermy 39/6) , za jednorázovou úhradu při výměře 6,5 m2,
ve výši 5.000,- Kč + DPH, tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín , Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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. 2011
________________________________________________________________________________
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1519/25RM/2011 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytném domě________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 17 m2 v suterénu
obytného domu ul. P. Bezruče 7, Havířov-Podlesí,
p. Pavlu Kubičovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7,79 m2 v suterénu
obytného domu ul. Jílová 6, Havířov-Podlesí,
p. Růženě Dedkové, jako sklad pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 8,80 m2 v suterénu
obytného domu ul. J.Vrchlického 38, Havířov-Podlesí,
p. Davidu Hajdu, IČ: 73927511, k chovu akvarijních ryb
________________________________________________________________________________
1520/25RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 134,32 m2 v přízemí samostatné části
budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
spol. Metrostav a.s., IČ: 00014915, jako zařízení staveniště, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájemce provede na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu výměnu oken a vstupních dveří
________________________________________________________________________________
1521/25RM/2011 - Pronájem ateliéru na ul. 1. máje 2, Havířov-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – ateliéru o celkové výměře 54,54 m2
v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. 1. máje 2, Havířov-Město,
p. Jakubu Millerovi, IČ: 87980011, jako obchodní kancelář, za podmínek:
- nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
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1522/25RM/2011 - Objekt restaurace ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice
- žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy – Ing. Karel Chodura
- žádost o pronájem nebytových prostor – spol. BRISK International, s.r.o.
Rada města Havířova
trvá
na usnesení Rady města Havířova ze dne 21. 9. 2011 čís.1298/22RM/2011
ve věci výpovědi nájemních smluv:
1. na nebytové prostory o výměře 109,55 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice,
2. na nebytové prostory o výměře 98,85 m2 v přízemí objektu restaurace
ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice,
nájemci Ing. Karlu Chodurovi, IČ: 15472574, z důvodu dluhu na nájemném
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu
restaurace ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice,
spol. BRISK International, s.r.o., IČ: 25352164,
k využití jako kancelář, sklady a dílny, za podmínek:
- nájemné 180,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
1523/25RM/2011 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1.
umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks antén a technologické skříně
na střechu obytného domu na ul. Střední 3, Havířov-Šumbark,
provozovateli spol. Miracle Network, spol. s r.o., IČ: 48110817,
k poskytování internetových služeb
2.
umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks antén a technologické skříně
na střechu obytného domu na ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark,
provozovateli spol. Miracle Network, spol. s r.o., IČ: 48110817,
k poskytování internetových služeb
________________________________________________________________________________
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1524/25RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČ:48805513, pronájem nebytových prostor
p. Jarmile Mohylové, IČ: 63330831, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje alkoholických nápojů
a tabákových výrobků
- výměra nebytových prostor: 11,50 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2012
- nájemné: 224,- Kč/m2/rok
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby
- nájemkyně nebude hradit nájemné za měsíce červenec a srpen, kdy bude bufet
uzavřen
________________________________________________________________________________
1525/25RM/2011 - Galerie Spirála – informativní zpráva_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o způsobu vypořádání dluhu na nájemném a službách
za nebytové prostory o výměře 153 m2 na ul. Dělnické 18, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1526/25RM/2011 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1.
předání 3 staveb pískoviště vč. dřevěných konstrukcí zastřešení v zahradě
MŠ Holubova v celkové pořizovací ceně 179 753,92 Kč k hospodaření
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403,
příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20, sídlo: Havířov - Podlesí, Emila
Holuba 1403/7, PSČ 736 01 v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e,
zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
2.
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku
v podrozvahové evidenci:
a) příspěvkové organizaci ASTERIX - středisko volného času Havířov,
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příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo Havířov-Město,
Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01
- uzamykatelnou skříň v celkové pořizovací ceně 21 600,- Kč
b) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403,
příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20, sídlo: Havířov-Podlesí, Emila
Holuba 1403/7, PSČ 736 01
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 51 170,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 4 998,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 1.193,81 Kč
________________________________________________________________________________
1527/25RM/2011 - Přijetí daru – dřevěné sochy________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí daru pěti dřevěných soch zhotovených v rámci sochařského sympozia
Havířovská lípa s novou tváří 2011:
- „Mladý pastýř se svítilnou“ - dar v hodnotě 6 000,- Kč
od Franciszka Piechy z Polska
- „Starý pastýř s holí“ - dar v hodnotě 6 000,- Kč
od Franciszka Piechy z Polska
- „Betlémské světlo“ – dar v hodnotě 6 000,- Kč
od Mgr. Čestmíra Slívy z Havířova
- „Pasáček s flétnou“ – dar v hodnotě 6 000,- Kč
od Leszka Sikory z Dolní Lomné
- „Ježíškova pošta do Betléma“ – dar v hodnotě 6 000,- Kč
od Stanislava Filipa z Karviné
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011
________________________________________________________________________________
1528/25RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku____________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku:
- myčky nádobí, inv. číslo 35/22, (u MMH: 903.0130/000000021471),
rok pořízení 1996, pořizovací cena: 95 160,- Kč,
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s níž hospodaří příspěvková organizace Základní škola Havířov-Podlesí
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 619 88 723
- konvektomatu Retigo Digital, inv. č. u MMH 000000022742,
vč. navážecího vozíku ke konvektomatu, inv. č. u MMH 000000022743,
obojí pořízeno v r. 1997,
v celkové pořizovací ceně 455 848,30 Kč,
s nímž hospodaří příspěvková organizace Základní škola Havířov-Město
Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21
________________________________________________________________________________
1529/25RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru správy majetku (organizační jednotka 11) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
1530/25RM/2011 - Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“
Bezúplatný převod movitého majetku společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s._________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezúplatný převod movité věci z majetku města Havířova - sdružený vodoměr
typu Actaris DN 50/20, výrobní číslo D11QB000243 (část - malý vodoměr)
a výrobní číslo D11QF134370P (část - velký vodoměr),
který je umístěn v 1.PP v objektu kina Centrum v Havířově-Městě,
Náměstí Republiky č.p. 575,
v celkové pořizovací ceně 13 686,66 Kč bez DPH, tj. 16 423,99 Kč
včetně DPH
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
IČ: 45 19 36 65, sídlo: Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45,
v souvislosti s výkonem činnosti správce veřejného vodovodu
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
darovací smlouvy
Z: vedoucí OIV
T: 15.12.2011
________________________________________________________________________________
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1531/25RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XII________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.XII dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XII dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 11/2011
________________________________________________________________________________
1532/25RM/2011 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010
– ZŠ Gen. Svobody_______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
se změnou účelu použití neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2010
zřizovatelem jako podíl na realizaci projektu
„Modernizace výuky interaktivně a globálně“
v rámci Regionálního operačního programu ZŠ Gen. Svobody
ve výši 666 119,- Kč a to následovně:
307 134,42 Kč – neinvestiční příspěvek
358 984,58 Kč – investiční příspěvek
________________________________________________________________________________
1533/25RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola Gorkého, Havířov-Město
o souhlas s převodem částky 15 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Gorkého, Havířov-Město
převod částky 15 000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního.
________________________________________________________________________________
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1534/25RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých nadací ČEZ a Ministerstvem životního prostředí ČR______
Rada města Havířova
souhlasí
I.
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých nadací ČEZ
v celkové výši 375.332,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48 80 54 24) na projekt:
S úsměvem ladně a zdravě ……………………………... 50.000,- Kč
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89) na projekt:
Výstavba školního hřiště
…………………………….. 325.332,- Kč
II.
s podáním žádosti na Ministerstvo životního prostředí ČR
v celkové výši 1.539.270,- Kč příspěvkovou organizací města:
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83) na projekt:
Revitalizace objektu Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí
ve věku do 3 let na ulici Edisonově
……………………………1.539.270,- Kč
________________________________________________________________________________
1535/25RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola
Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
v celkové pořizovací ceně 72.000,- Kč včetně DPH, a to:
- 3 ks venkovních tabulí
…………………… 20.000,- Kč
- dětská sestava s klouzačkou
…………………… 52.000,- Kč
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola
Havířov-Město Gorkého 1/239 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
v pořizovací ceně 79.880,- Kč včetně DPH:
- interaktivní tabule s keramickým a magnetickým povrchem QOMO QWB
________________________________________________________________________________
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1536/25RM/2011 - Žádost o prodloužení hudební produkce - „Půlnoční bohoslužba pod širým
nebem“_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení hudební produkce dne 24. 12. 2011 v době od 22:00 hodin
do 23:00 hodin Sboru Apoštolské církve v Havířově, zastoupenému panem
Břetislavem Dršťákem, pro konání „Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“,
která se uskuteční na náměstí Republiky
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: listopad 2011
________________________________________________________________________________
1537/25RM/2011 - Informace o technickém stavu nosných kovových konstrukcí budov
v majetku města__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o technickém stavu nosných kovových konstrukcí budov v majetku
města, informaci o četnosti provádění jejich kontrol a způsobu provádění
údržby dle přílohy č.1.
________________________________________________________________________________
1538/25RM/2011 - Periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a zástupkyně
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody v roce 2011, návrhy na stanovení
platu ředitelům škol_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vě domí
závěry z periodického hodnocení v roce 2011:
1. PaedDr. Svatopluka Nováka, ředitele Základní školy a Mateřské školy
Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
2. Xenie Benešové, ředitelky Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15
3. Mgr. Michaely Durdiakové, ředitelky Mateřské školy Havířov-Město
Resslova 2
4. Evy Kubeczkové, ředitelky Mateřské školy Havířov-Podlesí
Kosmonautů 4/1319
5. Světluše Svobodové, ředitelky Mateřské školy Havířov-Šumbark
Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
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6. Jany Šenkové, ředitelky Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993,
příspěvková organizace
7. Mgr. Dagmar Kondělkové, zástupkyně statutárního orgánu Základní školy
Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
dle přílohy č. 1
stanoví
plat ředitelům mateřských škol a základních škol od 1.12.2011
dle přílohy č. 2, 3
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům mateřských škol a základních škol
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2011
________________________________________________________________________________
1539/25RM/2011 - Celkové náklady a spolufinancování odloučeného pracoviště Základní
školy speciální Diakonie ČCE Ostrava v Havířově_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předpokládané vstupní náklady na zahradu vč. výkupu pozemku p.č. 1458
k.ú. Havířov-Město, na rekonstrukci budovy U Stromovky 18, Havířov-Město,
na provoz budovy a údržbu zahrady a návrh na spolufinancování projektu
zúčastněnými partnery projektu dle přílohy č. 1
neschvaluje
spolufinancování rekonstrukce objektu a zahrady U Stromovky, 18 HavířovMěsto pro zřízení odloučeného pracoviště Základní školy speciální Diakonie
ČCE Ostrava městem Havířov
________________________________________________________________________________
1540/25RM/2011 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt „3. etapa –
Obytná ulice Mládí“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „3. etapa - Obytná ulice Mládí“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“
do Integrovaného operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
dle důvodové zprávy
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
předloženého dílčího projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení
dílčího projektu
________________________________________________________________________________
1541/25RM/2011 - Souhlas zřizovatele k zakoupení pneumatického žehlícího lisu na prádlo
z prostředků investičního fondu_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 zakoupení
pneumatického žehlícího lisu na prádlo z prostředků investičního fondu
na středisko Luna se sídlem Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark
v ceně cca 350.000,-Kč vč. DPH
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zakoupením pneumatického žehlícího
lisu na prádlo z prostředků investičního fondu pro Domov seniorů Havířov, p.o.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2011
________________________________________________________________________________
1542/25RM/2011 - Změna účelu investiční dotace______________________________________
Rada města Havířova,
jako zřizovatel příspěvkové organizace SANTÉ–centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb
schvaluje
změnu účelu investiční dotace pro rok 2011 a to na projektovou dokumentaci
výstavba výtahu na objektu MIKADO, ul. Tajovského, Havířov
ve výši 65.000 Kč
________________________________________________________________________________
1543/25RM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – stížnost__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
stížnost adresovanou Zastupitelstvu města Havířova ze dne 26.10.2011
schválit odpověď stěžovateli dle přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
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1544/25RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise sportovní Rady města Havířova
za uplynulé období roku 2011
________________________________________________________________________________
1545/25RM/2011 - 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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USNESENÍ
z 26. schůze Rady města Havířova
konané dne 25.11.2011

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/119 783/Kl/2011

V Havířově dne 25.11.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ
přijatých na 26. schůzi Rady města Havířova, konané dne 25.11.2011

1546/26RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 26. schůze RMH, konané dne 25.11.2011
1547/26RM/2011 - Schválení programu 26. schůze RMH, konané dne 25.11.2011
1548/26RM/2011 - ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční
akce – Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o námitkách
1549/26RM/2011 - Nákup notebooků – pověření k zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
1550/26RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.11.2011

1546/26RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 26.schůze RMH, konané dne 25.11.2011_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 26. schůze Rady města Havířova, konané
dne 25.11.2011
Ing. Petra Smrčka
________________________________________________________________________________
1547/26RM/2011 - Schválení programu 26. schůze RMH, konané dne 25.11.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.11.2011
dle předloženého návrhu
________________________________________________________________________________
1548/26RM/2011 - ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční
akce – Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o námitkách__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele - sdružení společností MS architektura
a design s.r.o., Ostrava, IČ: 26781808, a METROPROJEKT Praha a.s.,
Praha, IČ: 45271895,
proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ
zn. ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční
akce – Dopravní terminál Havířov“ (viz. Příloha č. 1)
nevyhovuje
námitkám stěžovatele - sdružení společností MS architektura a design s.r.o.,
Ostrava, IČ: 26781808, a METROPROJEKT Praha a.s., Praha, IČ: 45271895,
proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ zn. ZPŘ/7/OIV/11 „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční akce – Dopravní
terminál Havířov“ z důvodů uvedených v Příloze č. 2
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ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti
Havel, Holásek & Partners s.r.o. k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 28.11.2011
________________________________________________________________________________
1549/26RM/2011 - Nákup notebooků – pověření k zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro VZ „Nákup notebooků“ výjimku z čl. III odst. 3 „Podmínek pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu…“ zn. ZS/15/RMH/2008, ze dne 17.9.2008,
v platném znění
pověřuje
poradu vedení MMH rozhodnutím o vyhlášení a zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup notebooků“
________________________________________________________________________________
1550/26RM/2011 - 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. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 27. schůze Rady města Havířova
konané dne 30.11.2011

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/121 622/Kl/2011

V Havířově dne 30.11.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ
přijatých na 27. schůzi Rady města Havířova, konané dne 30.11.2011
1551/27RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 27. schůze RMH, konané dne 30.11.2011
1552/27RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 25. schůze RMH, konané dne 16.11.2011
a z 26.schůze RMH, konané dne 25.11.2011
1553/27RM/2011 - Schválení programu 27. schůze RMH, konané dne 30.11.2011
1554/27RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1555/27RM/2011 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov od 1.1.2012
1556/27RM/2011 - Rozpočet města Havířova na rok 2012
1557/27RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Puškinova, Havířov-Město
o souhlas s převodem částky 20 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního
1558/27RM/2011 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010 – ZŠ K. Světlé
1559/27RM/2011 - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.j. 732/KP/2010 ze dne 21.6.2010
1560/27RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení
povolená Ministerstvem financí ČR
1561/27RM/2011 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
1562/27RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části E objektu Radnice
1563/27RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark
1564/27RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město
1565/27RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
1566/27RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy
ke stávajícímu obecnímu bytu - manž. Michaela Siváková a Roman Sivák
1567/27RM/2011 - Petice občanů – uvedení bazénu Městské sportovní haly Havířov
do provozu
1568/27RM/2011 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 27. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.11.2011
1551/27RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 27. schůze RMH, konané dne 30.11.2011_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 27. schůze Rady města Havířova, konané
dne 30.11.2011
p. Alice Hegyi
________________________________________________________________________________
1552/27RM/2011 - Schválení ověření zápisu z 25. schůze RMH, konané dne 16.11.2011
a z 26.schůze RMH, konané dne 25.11.2011___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 25. schůze RMH, konané dne 16.11.2011
a z 26.schůze RMH, konané dne 25.11.2011
________________________________________________________________________________
1553/27RM/2011 - Schválení programu 27. schůze RMH, konané dne 30.11.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 27. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.11.2011
dle předloženého návrhu
________________________________________________________________________________
1554/27RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
5146/77/2010 Akademie III. věku Havířov“ v letech 2010 – 2012
163/5RM/2011 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2011
985/16RM/2011 Memorandum o partnerské spolupráci při přípravě
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1138/19RM/2011
1351/23RM/2011
1426/24RM/2011
1427/24RM/2011
1429/24RM/2011
1446/24RM/2011
1448/24RM/2011
1452/24RM/2011
1453/24RM/2011
1454/24RM/2011
1456/24RM/2011
1457/24RM/2011
1461/24RM/2011
1464/24RM/2011
1470/24RM/2011

1475/24RM/2011
1482/25RM/2011
1483/25RM/2011
1489/25RM/2011
1490/25RM/2011
1491/25RM/2011
1492/25RM/2011

a realizaci speciální základní školy
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1379/5, 1675,
1676/1, 1682/5, 1682/6, 1682/7, 1683/3, 1701/5, 1704/3,
1709/1, 1716, k.ú. Bludovice
Výpůjčka pozemku parc. č. 170, k.ú. Havířov-město,
pro účely realizace stavby: „Park za KD Radost“
Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1431/5,
1431/11, k.ú. Šumbark
Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města
Harmonogram významných celoměstských akcí v r. 2012
Stavba č. 7111 „Snižování spotřeby energie v Kulturním
domě Leoše Janáčka“ v Havířově – uzavření Dodatku č. 1
k SOD č. 1229/OIV/2011
Stavba č. 10024 „Modernizace městské sportovní haly
Havířov – II.etapa, 1 část“
Smluvní pokuta spol. T
HNICO Opava s.r.o.
Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.XI
Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních
služeb
Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2011 oddělení strategického rozvoje
ZPŘ/8/OKS/11 - „Sdružené služby dodávky zemního plynu
pro statutární město Havířov“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířov
ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace
v rámci investiční akce – Dopravní terminál Havířov“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Regulace hazardních her
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č.12
Územního plánu obce Šenov
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 38 o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 2 o vel. 1+1 na ulici Mozartova 1062/5
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 12 o vel. 1+2 na ulici 17.listopadu 1254/8
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 7 o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74
v Havířově-Město
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1493/25RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 7 o vel. 1+5 na ulici Opletalove 607/4
v Havířově-Šumbark
1494/25RM/2011 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13
o velikosti 76.60 m2 v domě na ulici K.V.Raise 1085/2
v Havířově-Městě
1531/25RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.XII
1536/25RM/2011 Žádost o prodloužení hudební produkce - „Půlnoční
bohoslužba pod širým nebem“
1538/
RM/201 Periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
1 a zástupkyně statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody
v roce 2011, návrhy na stanovení platu ředitelům škol
________________________________________________________________________________
1555/27RM/2011 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov od 1.1.2012______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ceny jízdného v systému městské hromadné dopravy Havířov
od 1.1.2012 takto (v Kč):
I. tarifní pásmo
Cena do
Cena od
31.12.2011 1.1.2012
7-denní občanská
70
75
30-denní občanská
240
250
30-denní zlevněná (dítě)
120
125
90- denní občanská
650
680
90- denní zlevněná (dítě)
325
340
Časové jízdenky

Jízdenky pro 1 jízdu
Z elektr. peněženky (cest. nad 15 let)
Z elektr. peněženky (cest. do 15 let)
Z elektr. peněženky v době dopravní špičky
(důchodci)
Z elektr. peněženky v době mimo dopravní
špičku (důchodci)
Časové jízdenky ODIS platné na linkách
MHD Havířov
30-denní občanská nepřenosná
30-denní zlevněná nepřenosná
(děti,žáci od 6 do 15 let)
30-denní zlevněná nepřenosná
(žáci,studenti od 15 do 26 let)
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II. tarifní pásmo
Cena do
Cena od
31.12.2011 1.1.2012
75
85
250
300
125
150
680
780
340
390
Cena do
31.12.2011
8
4

Cena od
1.1.2012
9
4,50

8

9

4

4,50

Cena do
31.12.2011
250

Cena od
1.1.2012
260

93

97

125

130

30-denní zlevněná nepřenosná
(důchodci ve věku do 70 let)
90-denní občanská nepřenosná
90-denní zlevněná nepřenosná
(děti,žáci od 6 do 15 let)
90-denní zlevněná nepřenosná
(žáci,studenti od 15 do 26 let)
90-denní zlevněná nepřenosná
(důchodci ve věku do 70 let)

163

169

675

702

253

263

337

351

440

456

Ostatní ceny jízdenek a tarifní ustanovení zůstávají beze změny.
2. Tarifní podmínky městské hromadné dopravy Havířov platné od 1. 1. 2012
se zapracováním změn dle bodu 1 ve znění dle přílohy č. 3a).
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci
ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 2.12.2011
________________________________________________________________________________
1556/27RM/2011 - Rozpočet města Havířova na rok 2012_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012
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)

2 006 760,00 tis. Kč
881 477,00 tis. Kč
21 748,00 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
1 098 535,00 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

2 190 810,00 tis. Kč
1 905 670,00 tis. Kč
730,00 tis. Kč
57 112,00 tis. Kč
1 650,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
233 389,00 tis. Kč
6 585,00 tis. Kč
266 665,00 tis. Kč
662 895,00 tis. Kč
14 500,00 tis. Kč
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Městská policie Havířov
odbor ekonomický
oddělení strategického rozvoje
Kancelář primátora
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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69 467,00 tis. Kč
548 177,00 tis. Kč
32 888,00 tis. Kč
11 562,00 tis. Kč
285 140,00 tis. Kč
691,00 tis. Kč
703,00 tis. Kč
827,00 tis. Kč
1 058,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
691,00 tis. Kč
661,00 tis. Kč
1 045,00 tis. Kč
1 703,00 tis. Kč
683,00 tis. Kč
3 088,00 tis. Kč
1 069,00 tis. Kč
739,00 tis. Kč
795,00 tis. Kč
503,00 tis. Kč
793,00 tis. Kč
809,00 tis. Kč
406,00 tis. Kč
756,00 tis. Kč
513,00 tis. Kč
4 015,00 tis. Kč
2 789,00 tis. Kč
2 968,00 tis. Kč
3 835,00 tis. Kč
3 010,00 tis. Kč
2 218,00 tis. Kč
2 947,00 tis. Kč
2 492,00 tis. Kč
4 029,00 tis. Kč
4 544,00 tis. Kč
3 532,00 tis. Kč
5 332,00 tis. Kč
5 617,00 tis. Kč
1 341,00 tis. Kč
2 564,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
3 845,00 tis. Kč
2 220,00 tis. Kč
33 570,00 tis. Kč
19 340,00 tis. Kč
37 076,00 tis. Kč
15 607,00 tis. Kč
36 550,00 tis. Kč
34 686,00 tis. Kč
31 500,00 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
změna stavu na bankovních účtech

+ 184 050,00 tis. Kč
+ 519 500,00 tis. Kč
- 441 247,00 tis. Kč
+ 8 030,00 tis. Kč
- 7 250,00 tis. Kč
+ 15 000,00 tis. Kč
+ 90 017,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP a SF do rozpočtu města Havířova
na rok 2012.
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.
vzít na vědomí
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2012 dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
1557/27RM/2011 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Puškinova, Havířov-Město
o souhlas s převodem částky 20 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Puškinova, Havířov-Město
převod částky 20 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
________________________________________________________________________________
1558/27RM/2011 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010 – ZŠ K. Světlé_
Rada města Havířova
souhlasí
se změnou účelu použití neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2010
zřizovatelem jako podíl na realizaci projektu „PC – součást moderní výuky“
v rámci Regionálního operačního programu ZŠ K. Světlé ve výši 223 201,- Kč
a to následovně:
180 250,73 Kč – neinvestiční příspěvek
42 950,27 Kč – investiční příspěvek
________________________________________________________________________________
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1559/27RM/2011 - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.j. 732/KP/2010 ze dne 21.6.2010__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Dodatek č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č.j. 732/KP/2010
ze dne 21.6.2010 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1560/27RM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení
povolená Ministerstvem financí ČR__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená
Ministerstvem financí ČR dle Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1561/27RM/2011 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město o výměře 42 m2,
panu Martinu Potočnému, bytem Havířov-Město, Hybešova 155/1,
IČ: 479 69 709
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem potravin a smíšeného zboží.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1. 1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle metodické pomůcky:
42 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok = 16 800,- Kč/ročně + DPH
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
________________________________________________________________________________
1562/27RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části E objektu Radnice_________
Rada města Havířova
schvaluje
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záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 478,18 m2 v 1. a 3. nadzemním
podlaží části E objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
Úřadu práce České republiky, IČ: 72496991,
k rozšíření stávajícího pracoviště státní sociální podpory
________________________________________________________________________________
1563/27RM/2011 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody 24, Havířov-Šumbark_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 127,13 m2 v přízemí budovy
zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
spol. Metrostav a.s., IČ: 00014915, jako zařízení staveniště, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
________________________________________________________________________________
1564/27RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v objektu ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město__
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 145,57 m2 v přízemí objektu
na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město,
spol. KAROLINA – UNIQUE STYLE, s.r.o., IČ: 25817868,
k provozování skupinového cvičení pro ženy, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- stavební úpravy nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
1565/27RM/2011 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – místnosti č. 103 o výměře 19,30 m2, místnosti
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,
p. Martinu Honsovi, IČ: 62336304, jako kancelář a sklad, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
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- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 12. 2011,
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
________________________________________________________________________________
1566/27RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy
ke stávajícímu obecnímu bytu - manž. Michaela Siváková a Roman Sivák_
Rada města Havířova
schvaluje
1.
přidělení jiného obecního čtyřpokojového bytu se mluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
manž. Michaele Sivákové a Romanu Sivákovi, t.b. Konzumní 383/16, HavířovŠumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
2.
prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+2
v domě na ul. Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbarku
manž. Michaele Sivákové a Romanu Sivákovi, t.b. Konzumní 383/16, HavířovŠumbark do doby, než bude jmenovaným přidělen jiný byt dle bodu 1 usnesení
a to za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy
________________________________________________________________________________
1567/27RM/2011 - Petice občanů – uvedení bazénu Městské sportovní haly Havířov
do provozu______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů – uvedení bazénu Městské sportovní haly Havířov do provozu
dle přílohy č.1
schvaluje
odpověď zmocněnci petičního výboru dle přílohy č.2
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem odpovědi
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011
________________________________________________________________________________
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1568/27RM/2011 - 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

12

USNESENÍ
z 27. schůze Rady města Havířova
konané dne 30.11.2011

USNESENÍ
z 28. schůze Rady města Havířova
konané dne 7.12.2011

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/121 623/Kl/2011

V Havířově dne 7.12.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ
přijatých na 28. schůzi Rady města Havířova, konané dne 7.12.2011
1569/28RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 28. schůze RMH, konané dne 7.12.2011
1570/28RM/2011 - Schválení programu 28. schůze RMH, konané dne 7.12.2011
1571/28RM/2011 - Uzavření dodatku č. 11 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
1572/28RM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark
1573/28RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
1574/28RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark – změna usnesení
1575/28RM/2011 - Směna pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3, parc. č. 1414/23
a parc. č. 1415/4, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1064/1
1576/28RM/2011 - Úplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1915,
k. ú. Prostřední Suchá, do majetku města
1577/28RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice
1578/28RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark
1579/28RM/2011 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6,
k.ú. Bludovice
1580/28RM/2011 - Pronájem části pozemků parc.č. 563 a parc.č. 754, k.ú. Havířov-město
ve prospěch společnosti RENGL , s.r.o.
1581/28RM/2011 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice dohodou
1582/28RM/2011 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú.Havířov-město
dohodou
1583/28RM/2011 - Ukončení smluvního vztahu pro účely realizace „Odkanalizování
Havířova - městská část Prostřední Suchá“
1584/28RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
1585/28RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
1586/28RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
1587/28RM/2011 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město
1588/28RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech
2
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1589/28RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže
1590/28RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– PaedDr. Božena Brázdilová
1591/28RM/2011 - Žádost o rozšíření účelu užívání nebytových prostor
1592/28RM/2011 - Žádost o ukončení nájmu dohodou
1593/28RM/2011 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení
1594/28RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město
1595/28RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 132. – 146.
1596/28RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2011
1597/28RM/2011 - Úvěrový rámec – finanční toky
1598/28RM/2011 - Mandátní odměna MRA, s.r.o. za správu bytového fondu
1599/28RM/2011 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2012
1600/28RM/2011 - Rekonstrukce nebytových prostor na ul. A.Jiráska Havířov-Podlesí
– ZUŠ Bohuslava Martinů přízemí a 1. poschodí – Dodatek
1601/28RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově-Prostřední Suchá
1602/28RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+3 na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Město
1603/28RM/2011 - Mimořádné přidělení obecních bytů nájemcům z domu
na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady
1604/28RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Změny č. 2
územního plánu Orlová
1605/28RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní Suchá“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
1606/28RM/2011 - Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací
1607/28RM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
1608/28RM/2011 - Přesun mezi položkami v roce 2011, OJ 12
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1609/28RM/2011 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“
1610/28RM/2011 - Žádost o schválení Seznamu projektů č. 4 doporučených k podpoře
v rámci intervence 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství IPRM IOP
„Zóna Šumbark II Za Teslou“
1611/28RM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1612/28RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XIII
1613/28RM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2012
1614/28RM/2011 - „PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4“
– uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 472/OIV/2011
1615/28RM/2011 - Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011
1616/28RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu roku 2011 odboru sociálních věcí
1617/28RM/2011 - Souhlas zřizovatele k prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor
na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov-Šumbark Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
1618/28RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR, Nadací ČEZ, SKIP – Regionální
pobočkou Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje a MŠMT
1619/28RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury
1620/28RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
1621/28RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov – změna
1622/28RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
v rozpočtu odboru školství a kultury
1623/28RM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – MŠ E. Holuba,
MŠ Přímá
1624/28RM/2011 - Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce Asterix - střediska
volného času
4
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1625/28RM/2011 - Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov
1626/28RM/2011 - Písemnosti Mgr. Jarmily Beranové
1627/28RM/2011 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2012
1628/28RM/2011 - Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních družstev,
trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2011
1629/28RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
1630/28RM/2011 - Podání občanů - provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina,
Havířov-Podlesí
1631/28RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
1632/28RM/2011 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města
1633/28RM/2011 - Žádost občanského sdružení LUNGTA – vyvěšení tibetské vlajky
1634/28RM/2011 - Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
1635/28RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH
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PŘEHLED USNESENÍ

z 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.12.2011

1569/28RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 28. schůze RMH, konané dne 7.12.2011________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 28. schůze Rady města Havířova, konané
dne 7.12.2011
p. Evu Radovou
________________________________________________________________________________
1570/28RM/2011 - Schválení programu 28. schůze RMH, konané dne 7.12.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.12.2011
upravený dle návrhu členů rady města
________________________________________________________________________________
1571/28RM/2011 - Uzavření dodatku č. 11 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 11 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o.
s účinností od 15.12 2011, který zahrnuje doplnění Přílohy č. 3 mandátní
smlouvy – „Seznam činností, které je mandatář povinen vykonávat samostatně
dle mandátní smlouvy, část první, čl. 1, odst. 2.“, kdy se doplňuje v bodě 2.
nové písm. as) ve znění přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 11
mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
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1572/28RM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 132 m2 a pozemku
parc.č. 1642/1 o výměře cca 945 m2, celkem cca 1077 m2
v kat. území Šumbark (přesná výměra bude stanovena dle GP)
paní Vlastě Szostokové, bytem Havířov-Šumbark, Sokolská 28/6
za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové komunikace
k RD za tržní cenu ve výši cca 530 170,- Kč (tj. 490,- Kč/m2 + 2 440,- Kč
za zpracování znaleckého posudku)
________________________________________________________________________________
1573/28RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město o výměře cca
44 m2 panu Liboru Uxovi, bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 39
za účelem výstavby garáže pro osobní auto a přívěs
za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 22 000,- Kč
________________________________________________________________________________
1574/28RM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark – změna usnesení_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
trvat na svém usnesení č. 284/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011
neschválit změnu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Havířova schvaluje prodej části pozemku parc.č. 284/1,
k.ú. Šumbark o výměře cca 2 800 m2 společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem
Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 923, IČ: 278 43 599
za účelem vybudování nájemních objektů- nepotravinářské plochy, služby,
parkoviště a dopravního napojení za cenu smluvní ve výši cca 1 682 300,- Kč
(tj. 600,- Kč/m2 + 2 300,- Kč za zpracování znaleckého posudku) a cenu
trvalých porostů ( výměra a počet stromů bude upřesněno na základě
geometrického plánu) s tím, že :
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v budoucí kupní smlouvě bude uvedena podmínka, že budoucí kupující je
oprávněn postoupit svá práva, převést své závazky a ostatní ujednání z této
smlouvy na třetí osobu (společnost), která bude následně vlastníkem stavby,
a to po nabytí právní moci územního rozhodnutí na celý záměr. Na základě
tohoto postoupení bude pak jako kupující v kupní smlouvě uvedena osoba
(společnost), na kterou veškerá práva a veškeré závazky z této smlouvy přejdou
a jejímž statutárním orgánem bude jednatel společnosti TTC Park s.r.o.
________________________________________________________________________________
1575/28RM/2011 - Směna pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3, parc. č. 1414/23
a parc. č. 1415/4, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1064/1_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit směnu pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3 orná půda
o výměře 2117 m2 , pro výstavbu rodinných domů, dále parc. č. 1415/4 lesní
pozemek o výměře 641 a parc. č. 1414/23 orná půda o výměře 2672 m2,
v majetku města,
za část pozemku v k.ú. Bludovice, parc. č. 1064/1 orná půda,
o výměře cca 3036 m2, dle geometrického zaměření,
pro účely rozšíření místní komunikace ul. Farská,
ve vlastnictví manž. Ing. Karla Kotuly a Mgr. Aleny Kotulové, Selská 1348/33a
Havířov-Město, s tím, že směna se uskuteční bez finančního vyrovnání
rozdílných hodnot směňovaných nemovitostí.
________________________________________________________________________________
1576/28RM/2011 - Úplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1915,
k. ú. Prostřední Suchá, do majetku města____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 991/21/ZM/05,
ze dne 19. 9. 2005, kterým byl schválen bezúplatný převod spoluvlastnického
podílu 1/2 pozemku parc. č. 1915, k. ú. Prostřední Suchá, z majetku ČR- Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města, s omezujícími
podmínkami dle usnesení
schválit úplatný převod spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku
k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1915, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 114 m2,
z majetku 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,
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do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek
kupní cena: dle požadavku vlastníka v místě a čase obvyklá, zjištěná znaleckým
posudkem, zpracovaným v době realizace převodu
________________________________________________________________________________
1577/28RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice
o výměře 5 m2 , panu Ing. Romanu Juráskovi, bytem Havířov-Podlesí,
Družstevnická1113/6, IČ: 623 40 786
k již postavenému prodejnímu stánku s výrobou a prodejem cukrové vaty,
popkornem, ledové tříště, suvenýrů za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle metodické pomůcky:
5 m2 stánek x 1 000,- Kč/m2/rok = 5 000,- Kč/rok
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku.
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
________________________________________________________________________________
1578/28RM/2011 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark
o výměře 5 m2 ,
panu Romanu Kiškovi, bytem Havířov-Dolní Suchá, Nad Tratí 1363/41,
IČ: 465 368 09 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin,
časopisů, tabákových výrobků, doplňkovým prodejem cukrovinek, potravin a
smíšeného zboží za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle metodické pomůcky:
5 m2 stánek x 800,- Kč/m2/rok = 4 000,- Kč/ročně
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
________________________________________________________________________________
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1579/28RM/2011 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6,
k.ú. Bludovice___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6,
k.ú. Bludovice
účel výpůjčky : umístění 3 ks směrových tabulí ke státem chráněné kulturní
památce – areálu Kotulovy dřevěnky
pro:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem
Hlavní třída č. 15, 737 01 Český Těšín, IČ : 003 05 847
na dobu:
určitou po dobu 5 – ti let
________________________________________________________________________________
1580/28RM/2011 - Pronájem části pozemků parc.č. 563 a parc.č. 754, k.ú. Havířov-město
ve prospěch společnosti RENGL , s.r.o.______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení pronájmu části pozemků pac.č. 563 a parc.č. 703,
k.ú. Havířov-město
2. pronájem části pozemků parc.č. 563 a parc.č. 754, k.ú. Havířov-město
ve prospěch společnosti RENGL, s.r.o., se sídlem : Liberec 14, Ruprechtice,
Zákopnická 354, PSČ 460 14, IČ : 254 20 160, za podmínek shodných
s nájemní smlouvou č. 1125/MJP/04 ze dne 27.10.2004,
včetně Dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5,
za účelem přemístění 2 kusů plakátovacích ploch
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a reklamních ploch
zn. 1125/MJP/04
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012
________________________________________________________________________________
1581/28RM/2011 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice dohodou_
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc .č. 113/4 o výměře 7 m2 ,
k.ú. Bludovice , na kterém je umístěn prodejní stánek PNS
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paní Marii Heczkové, bytem Havířov-Bludovice, Mezidolí 381/9,
IČ: 619 35 255, a to dohodou k 31.12.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody
Z: vedoucí OSM
T: 31.1. 2012
________________________________________________________________________________
1582/28RM/2011 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú.Havířov-město
dohodou________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc .č. 1059/1 o výměře 12 m2 ,
k.ú. Havířov-město , na které je umístěn prodejní stánek PNS
společnosti Maloobchodní prodej tisku s.r.o., Paceřická 1/2773,
Praha 9-Horní Počernice, IČ: 26164132, a to dohodou k 31.12.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody
Z: vedoucí OSM
T: 31. 1. 2012
________________________________________________________________________________
1583/28RM/2011 - Ukončení smluvního vztahu pro účely realizace „Odkanalizování
Havířova - městská část Prostřední Suchá“___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci přípravy realizace stavby
„Odkanalizování Havířova- městská část Prostřední Suchá“
uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku a smlouvy o zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č. 2645/60, k. ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví manž. Edvarda Kotuly a Emílie Kotulové,
bytem Hornosušská 1033/41, Havířov-Prostřední Suchá, s tím, že stavebník
nebude uvedený pozemek pro účely výstavby potřebovat
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem dohody o ukončení smlouvy č. 239/OIV/10, ze dne 26. 3. 2010
Z: vedoucí OSM
T: 31. 1. 2012
________________________________________________________________________________
1584/28RM/2011 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 3738/1, 3752,
k.ú. Havířov - město, dle GP č. 1799 - 146/2011 ze dne 18.10. 2011
za účelem umístění elektropřípojky ke garáži (investor : Radislav Svrčina
a Renáta Svrčinová, oba bytem Havířov-Šumbark, Lidická 1156/58) ,
za jednorázovou úhradu při výměře 8 m2, ve výši 5.000,- Kč + DPH,
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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: 31.3.2012
________________________________________________________________________________
1585/28RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,94 m2 v suterénu
obytného domu ul. V. K. Klicpery 1, Havířov-Šumbark,
Ing. Ivo Pavelkovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
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1586/28RM/2011 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________
Rada města Havířova
schvaluje
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,
formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 8. 12. 2011
________________________________________________________________________________
1587/28RM/2011 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město__________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 102,75 m2 v přízemí
obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město,
spol. TOMI GROUP CZ – building equipment, s.r.o.,
IČ: 28566645, jako dárkovou prodejnu a finanční kancelář, za podmínek:
- nájemné 600,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
1588/28RM/2011 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 17 m2 v suterénu obytného domu
ul. P. Bezruče 7, Havířov-Podlesí, p. Pavlu Kubičovi,
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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2.
pronájem nebytových prostor o výměře 7,79 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jílová 6, Havířov-Podlesí, p. Růženě Dedkové,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3.
pronájem nebytových prostor o výměře 8,80 m2 v suterénu obytného domu
ul. J. Vrchlického 38, Havířov-Podlesí, p. Davidu Hajdu, IČ: 73927511,
k chovu akvarijních ryb, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
1589/28RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 6/OSM/2011 – na pronájem nebytových
prostor – garáže v obytném domě na ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí,
kterou podali:
1. Oldřich Bena
2. Vlastimil a Eva Přikrylovi
3. Oldřich Bena
4. Mgr. Petr Kaňok
5. Vojtěch Balada
6. Vlastimil a Eva Přikrylovi
7. Oldřich Crha
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu na ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí, s p.
Oldřichem Benou, bytem ul. Jurije Gagarina 28, Havířov-Podlesí, za podmínek:
- nájemné 960,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2012
- platba nájmu a záloh za služby ročně
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
1590/28RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
- PaedDr. Božena Brázdilová_______________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§476 Obchodního zákoníku)
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k nebytovým prostorám o výměře 30,30 m2 v přízemí objektu zdravotního
střediska na ul. Jurije Gagarina 4, Havířov-Podlesí,
z nájemce PaedDr. Boženy Brázdilové, IČ: 48805505,
na Mgr. et Mgr. Veroniku Poulíčkovou
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.148,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře 25,12 m2
nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 5,18 m2
- nájem na dobu neurčitou od 1. 1. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: logopedická ordinace
________________________________________________________________________________
1591/28RM/2011 - Žádost o rozšíření účelu užívání nebytových prostor___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 120,90 m2
v suterénu obytného domu ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí,
nájemkyni p. Jarmile Jelínkové, IČ: 63021668, o sběrnu loterie Fortuna
________________________________________________________________________________
1592/28RM/2011 - Žádost o ukončení nájmu dohodou__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 4,62 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Antala Staška 2, Havířov-Město,
nájemkyni p. Boženě Vyvlečkové, dohodou k 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1593/28RM/2011 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks antén na střechu obytného domu
a základnové stanice v prostoru střešní nástavby obytného domu ul. Jedlová 6,
Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Miracle Network, spol. s r.o.,
IČ: 48110817, k poskytování internetových služeb, za podmínek:
- roční úhrada 20.000,- Kč bez DPH
- doba umístění: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- provozovatel zajistí podružné měření el. energie
________________________________________________________________________________
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1594/28RM/2011 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej bytu č.793/6 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně
podílu ve výši 887/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku
parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556
Havířov-Město
panu Adamovi Hříbkovi za kupní cenu 287.803,- Kč
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku
podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
1595/28RM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 132. – 146._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 145. a 146.;
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 145. a 146.;
schválit
a) rozpočtová opatření č. 132. – 144.;
b) na základě rozpočtových opatření č. 132. – 146. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2011:
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

2 343 083,18 tis. Kč
887 646,81 tis. Kč
57 226,55 tis. Kč
9 612,17 tis. Kč
1 388 597,65 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

2 587 784,83 tis. Kč
2 270 873,42 tis. Kč
1 085,45 tis. Kč
46 299,42 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
251 382,91 tis. Kč
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odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení 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 - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
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267 056,90 tis. Kč
262 936,15 tis. Kč
686 280,00 tis. Kč
15 500,00 tis. Kč
66 495,28 tis. Kč
634 526,17 tis. Kč
38 711,14 tis. Kč
316 911,41 tis. Kč
981,00 tis. Kč
947,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 003,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 455,00 tis. Kč
1 960,00 tis. Kč
742,00 tis. Kč
3 381,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
836,00 tis. Kč
625,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
916,00 tis. Kč
652,00 tis. Kč
729,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
4 469,64 tis. Kč
3 904,86 tis. Kč
6 068,60 tis. Kč
13 554,99 tis. Kč
3 583,84 tis. Kč
4 373,85 tis. Kč
5 995,60 tis. Kč
2 743,20 tis. Kč
6 550,04 tis. Kč
9 222,07 tis. Kč
6 124,53 tis. Kč
8 077,53 tis. Kč
6 670,50 tis. Kč
2 113,26 tis. Kč
2 795,24 tis. Kč
1 572,97 tis. Kč
5 712,11 tis. Kč
3 422,26 tis. Kč
27 998,00 tis. Kč
17 981,26 tis. Kč
34 416,06 tis. Kč
30 938,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary

38 990,00 tis. Kč
13 826,00 tis. Kč
34 200,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+244 701,65 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+546 108,50 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-371 617,86 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
+22 000,00 tis. Kč
– příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
-37 000,00 tis. Kč
– výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
+6 800,00 tis. Kč
– příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
-6 800,00 tis. Kč
– výdaje
změna stavu rozpočtových účtů
+85 211,01 tis. Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající
+5 939,90 tis. Kč
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
operace z peněžních účtů organizace nemající
-5 939,90 tis. Kč
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
________________________________________________________________________________
1596/28RM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2011_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2011
________________________________________________________________________________
1597/28RM/2011 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova
ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 až 2014
________________________________________________________________________________
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1598/28RM/2011 - Mandátní odměna MRA, s.r.o. za správu bytového fondu_______________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2012 změnu přílohy č.4, v odstavci 1.
„ Pravidla pro stanovení úplaty za výkon správy v majetku mandanta“
Mandátní smlouvy 612/OPS/07 z 3.9.2007 takto:
X = 6,5%.
ukládá
vyhotovit příslušný dodatek Mandátní smlouvy č. 612/OPS/07, příloha č.4.
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011
________________________________________________________________________________
1599/28RM/2011 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2012________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2012 včetně finančního plánu
údržby domovního fondu města Havířova na r. 2012 dle příloh č.1 a č.2.
________________________________________________________________________________
1600/28RM/2011 - Rekonstrukce nebytových prostor na ul. A.Jiráska Havířov-Podlesí
– ZUŠ Bohuslava Martinů přízemí a 1. poschodí – Dodatek_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost ředitelky ZUŠ B. Martinů ze dne 26.9.2011 dle přílohy č.1
schvaluje
provedení dodatečných stavebních prací k již zrealizované rekonstrukci
nebytových prostor v objektu na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí ve výši
finančních nákladů 199 999,- Kč včetně DPH hrazené z rozpočtu města (FNB)
dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č.2).
pověřuje
Městskou realitní agenturu, s.r.o. realizovat dodatečné stavební práce
v nebytových prostorech v přízemí a 1. Patře objektu na ul. A. Jiráska,
Havířov-Podlesí, dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
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1601/28RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově-Prostřední Suchá_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6
o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově-Prostřední Suchá
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda
Heczka podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.12.2011

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
________________________________________________________________________________
1602/28RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+3 na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+3
na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 12.12.2011
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
________________________________________________________________________________
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1603/28RM/2011 - Mimořádné přidělení obecních bytů nájemcům z domu
na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu paní Kudrnové Aleně
o velikosti 1+1 nebo 0+2 v lokalitě v Havířov- Město se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného Radou města pro příslušné
období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a za předpokladu že
jmenovaná ukončí svůj nájemní poměr k bytu č.166 na ulici Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku.
2. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu panu Kadlecovi Jiřímu
a Kadlecové Jaroslavě o velikosti 2+1 v lokalitě v Havířov-Šumbark
II.etapa se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného
radou města pro příslušné období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
a za předpokladu že jmenovaný ukončí svůj nájemní poměr k bytu č.140
na ulici Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku.
3. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu paní Žvakové Michaele
o velikosti 2+1 v lokalitě v Havířov-Šumbark II.etapa se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a za předpokladu že
jmenovaná ukončí svůj nájemní poměr k bytu č.94 na ulici Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku.
4. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu paní Škutové Ivetě
o velikosti 2+1 v kterékoliv lokalitě v Havířově, se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného Radou města pro příslušné období,
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a za předpokladu že jmenovaná
ukončí svůj nájemní poměr k bytu č.83 na ulici Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku
5. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu paní Tomáškové
Miroslavě velikosti 1+1 nebo 0+1 v lokalitě v Havířov- Město se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného Radou města pro příslušné
období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a za předpokladu že
jmenovaná ukončí svůj nájemní poměr k bytu č.136 na ulici Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku.
6. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu paní Bukové Kateřině
velikosti 1+1 nebo 0+1 v lokalitě v Havířov- Město se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného Radou města pro příslušné období,
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a za předpokladu že jmenovaná
ukončí svůj nájemní poměr k bytu č. 80 na ulici Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku.
________________________________________________________________________________
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1604/28RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Změny č. 2
územního plánu Orlová___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Změny č. 2 územního
plánu Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Změny č. 2 územního
plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, odboru výstavby
________________________________________________________________________________
1605/28RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní Suchá“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí___________________
Rada města Havířova
nesouhlasí
se záměrem „Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1,650/2 a 645/1,
k.ú. Dolní Suchá“zejména z těchto důvodů:
1. dojde k nárůstu znečištění ovzduší na území města Havířova jak provozem
zabezpečené plochy, tak i související dopravy
2. s ohledem na rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova pořídit nový Územní
plán Havířov, kdy bude tvořena nová urbanistická koncepce rozvoje města
Havířova, kde bude vypuštěna zónace a každou plochu bude nutno nově
funkčně specifikovat, přičemž v rozsáhlém území bývalého areálu dolu
Dukla se stanovenou širokou škálou přípustného funkčního využití
tohoto území bude nutno dále také vymezit i přechodovou hranici mezi
komerčními a volnočasovými a výrobními aktivitami a to s cílem dosažení
optimální organizace území bez vzájemně se rušících činností
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní 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: 8.12.2011
________________________________________________________________________________
1606/28RM/2011 - Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy Dohody o vzájemných vztazích vlastníků
provozně souvisejících kanalizací
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informaci o průběhu přípravy Dohody o vzájemných vztazích
vlastníků provozně souvisejících kanalizací
schválit uzavření Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně
souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. dle přílohy
pověřit primátora města Havířova podpisem Dohody o vzájemných vztazích
vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Havířov
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 01/2012
1607/28RM/2011 - 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 ve výši 231 000,- Kč
na zajištění mezd včetně odvodů pro 4 Asistenty prevence kriminality Městské
policie Havířov na I. pololetí roku 2012
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uložit vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání
z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 231 000,- Kč
do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2012
________________________________________________________________________________
1608/28RM/2011 - Přesun mezi položkami v roce 2011, OJ 12____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi položkami § 5311 schváleného rozpočtu na rok 2011 organizační
jednotky 12. Dle přílohy
________________________________________________________________________________
1609/28RM/2011 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje
Statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
změny monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního
města Havířov „Přitažlivé město Havířov“, dle přílohy
________________________________________________________________________________
1610/28RM/2011 - Žádost o schválení Seznamu projektů č. 4 doporučených k podpoře
v rámci intervence 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství IPRM IOP
„Zóna Šumbark II Za Teslou“_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Seznam projektů č. 4 doporučených k podpoře v rámci intervence 5.2a) –
Revitalizace veřejného prostranství IPRM IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města do Integrovaného operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, dle přílohy
________________________________________________________________________________
1611/28RM/2011 - 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
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informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.11.2011 dle přílohy
________________________________________________________________________________
1612/28RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XIII________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.XIII dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XIII dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 12/2011
________________________________________________________________________________
1613/28RM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2012_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2012 dle přílohy č.1
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků
schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
1614/28RM/2011 - „PD Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4“
– uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 472/OIV/2011______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost společnosti KONEKO, spol. s r.o., IČ: 00577758, o změnu termínu
plnění u smlouvy o dílo (č. 472/OIV/2011 na zhotovení PD Odkanalizování
části města Havířova, etapa 4) takto:
lokalita „Jelen“ a „Petřvaldská“
nejpozději do 28.2.2012
lokalita „Modřínová“, „Důlňák“ a „Zákostelí“
nejpozději do 31.3.2012
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schvaluje
1. změnu termínu plnění v článku 2. odst. 2.1. Příloh č. 2, 3, 4, 6, a 7 smlouvy
o dílo (č. 472/OIV/2011 na zhotovení PD Odkanalizování části města
Havířova, etapa 4 uzavřená se společností KONEKO, spol. s r.o.,
IČ: 00577758) z původních 180 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
nově na „nejpozději do 6.3.2012“
2. snížení celkové ceny díla o 165.000,-Kč bez DPH (198.000,-Kč vč. DPH)
v článku 4. smlouvy o dílo (č. 472/OIV/2011 na zhotovení PD
Odkanalizování části města Havířova, etapa 4 uzavřená se společností
KONEKO, spol. s r.o., IČ: 00577758), tzn. snížení ceny DÚR jednotlivých
lokalit díla o 33.000,-Kč bez DPH (39.600,-Kč vč. DPH)
v článku 3. odst. 3.1. bod. 3.1.1. Příloh č. 2, 3, 4, 6, a 7 smlouvy o dílo
3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve znění bodů 1. a 2. tohoto
usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. 472/OIV/2011 na zhotovení PD
Odkanalizování části města Havířova, etapa 4 uzavřená se společností
KONEKO, spol. s r.o., IČ: 00577758)
________________________________________________________________________________
1615/28RM/2011 - Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“– dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo uzavřené s VW WACHAL a.s.
(IČ:255 672 25), č. 131/OIV/2011 Čl. III, odst. 1. a Přílohy SoD č. 1
o dodatečné stavební práce za cenu 474 417,71 Kč bez DPH
(569 301,25 Kč včetně DPH)
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo s VW WACHAL a.s. (IČ:255 672 25),
č. 131/OIV/2011 Čl. III, odst. 1 a z Přílohy SoD č. 1
stavebních prací za cenu 545 303,20 Kč bez DPH
(654 363,84 Kč včetně DPH)
3. změny položkového rozpočtu – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 131/OIV/2011
související s body 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011 na provedení
stavby č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“,
v rozsahu bodů 1 až 3 usnesení
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011 ze dne 3. 3. 2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 131/OIV/2011
ze dne 3. 3. 2011
Z: vedoucí OIV
T: 16.12.2011
________________________________________________________________________________
1616/28RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu roku 2011 odboru sociálních věcí____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přesuny mezi paragrafy 4349 a 4359 schváleného rozpočtu roku 2011
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1
2. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu
roku 2011 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č.2
________________________________________________________________________________
617/28RM/2011 - Souhlas zřizovatele k prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor
na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov-Šumbark Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace____________________________________
Rada města Havířova
s ch v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, středisko Luna
se sídlem Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark, prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor p. Janě Wróbelové za podmínek:
- účel: bufet
- výměra prostor: 39,64 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.1.2012
- nájemné: 10.800,- Kč/rok, tj. 272,- Kč/m2/rok
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
________________________________________________________________________________
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1618/28RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR, Nadací ČEZ, SKIP – Regionální
pobočkou Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje a MŠMT______
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních programů
poskytovaných Ministerstvem kultury ČR, Nadačním fondem ČEZ, SKIP –
Regionální pobočkou Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje a MŠMT
v celkové výši 2.480.131,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí
(IČ 00 60 12 50) na projekty:
Databáze Anopress IT – mediální vědomostní databáze
Databáze Aspi – právní informace
Plný pytel sladkostí
Nákup koncertního klavíru pro hudební programy
Máme Vám co říci
Kamarád počítač
Tvoříme hrdiny z knih Josefa Lady
Pojď s námi do,, Jiného“ světa
I tyto děti si chtějí hrát
Ekolympiáda

22.080,- Kč
8.640,- Kč
3.000,- Kč
400.000,- Kč
50.000,- Kč
100.000,- Kč
6.000,- Kč
8.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

2. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ 48 80 54 24) na projekt:
EU peníze školám
1.872.411,- Kč
________________________________________________________________________________
1619/28RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru školství a kultury___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1620/28RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi:
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1.
Městské kulturní středisko Havířov, Havířov-Město, Hlavní třída 31a
(IČ 00 31 79 85) v celkové výši 12.000,- Kč
od Nadace Český hudební fond, 118 00 Praha - Malá Strana, Besední 3
(IČ 22 87 75 33) dle přílohy č. 1
2.
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ 62 33 12 30) v celkové výši 52.000,- Kč
od Nadačního fondu KIMEX, 739 21Paskov, Mitrovická 37 (IČ 28 61 60 57)
dle přílohy č. 2
3.
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151okres Karviná
(IČ 48 80 54 75) v celkové výši 34.500,- Kč
od fyzických osob a společností dle přílohy č. 3
4.
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
(IČ 70 85 82 20) v celkové výši 10.000,- Kč
od paní Ivany Hološové, bytem Havířov-Podlesí, Okrajová 27 dle přílohy č. 4
5.
Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí
(IČ 00 60 12 50) v celkové výši 1.000,- Kč
od paní Marcely Kasalové, bytem Havířov-Město, Karvinská 6
dle přílohy č. 5
________________________________________________________________________________
1621/28RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov – změna______________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 1248/21RM/2011 ze dne 7.9.2011 souhlas
zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi
– bod č. 2 takto:
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizacemi v rámci projektu
ROP NUTS II, a to pro:
Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ 48 80 52 89) v pořizovací ceně 1.759.814,- Kč včetně DPH:
inventář ve výši 1.226.090,- Kč a zhodnocení stavby ve výši 533.724,- Kč
________________________________________________________________________________
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1622/28RM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz
základním školám v celkové výši 204.400,- Kč dle přílohy č. 1
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
základním školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2011 o uvedené částky
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1623/28RM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – MŠ E. Holuba,
MŠ Přímá______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. změnu použití schválené investiční dotace na rok 2011 Mateřské školy
Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČ70 95 82 20),
a to takto:
pořízení smažící pánve nahradit pořízením konvektomatu
2. změnu použití schválené investiční dotace na rok 2011 Mateřské školy
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČ70 95 82 46),
a to takto:
vybavení školní zahrady nahradit pořízením konvektomatu
________________________________________________________________________________
1624/28RM/2011 - 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
okres Karviná a ředitelce Asterix - střediska volného času Havířov, příspěvková
organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č.1,
a to pro:
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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
Mgr. Dagmar Kondělkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
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Mgr. Igora Zaťka
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
PaedDr. Václava Hujera
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Jiřího Kotašku
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Mgr. Petru Židkovou
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná
Mgr. 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 2011
________________________________________________________________________________
1625/28RM/2011 - Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úpravu kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov, pro změnu v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
dle přílohy č. 1
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ukládá
1. podat návrh u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro změnu
v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2012
2. zpracovat návrh Koncepce rozvoje školství v Havířově v letech 2013-2017
Z: náměstek pro SR
T: říjen 2012
________________________________________________________________________________
1626/28RM/2011 - Písemnosti Mgr. Jarmily Beranové__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. písemnosti Mgr. Jarmily Beranové adresované primátorovi města Havířov
včetně zaslaných odpovědí dle příloh č. 1 - 4
2. žádost Mgr. Jarmily Beranové o projednání jejich podnětů v Radě města
Havířova dle přílohy č. 5
3. písemnost adresovanou tajemníkovi Magistrátu města Havířova
dle přílohy č. 6
schvaluje
odpověď adresovanou Mgr. Jarmile Beranové dle přílohy č. 7
________________________________________________________________________________
1627/28RM/2011 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2012
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis výdajů OŠK na rok 2012 na položce „Opravy a udržování“
a na položce „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“
ve výši 46 450 tis. Kč dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
1628/28RM/2011 - Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních družstev,
trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2011_______________
Rada města Havířova
schvaluje
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podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních družstev,
trenérů a cvičitelů Moravskoslezského kraje za rok 2011 dle přílohy č.1
ukládá
odeslat návrh Všesportovnímu kolegiu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011
________________________________________________________________________________
1629/28RM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky
a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.- XII. měsíc roku 2011
určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
havířovských středních škol, a to takto:
7 440,-Kč
12 480,- Kč

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., IČ 25 37 80 23,
na sportovní a mimosportovní kroužky
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ 13 64 42 89,
na sportovní a mimosportovní kroužky

3 600,- Kč

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.,
IČ 25 37 80 66,
na sportovní a mimosportovní kroužky

4 960,- Kč

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 6,
sportovní kroužky

4 800,-Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 74,
na sportovní a mimosportovní kroužky

14 080,- Kč

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 66,
na sportovní a mimosportovní kroužky

7 280,- Kč

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 58,
mimosportovní kroužky
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15 520,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 82,
na sportovní kroužky

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí
dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého
hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů
konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem
dotace
T: prosinec 2011
Z: vedoucí OŠK
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze
školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.- XII. měsíc roku 2011
určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
havířovských středních škol, a to takto:
46 560,-Kč

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČ 13 64 42 71,
na sportovní a mimosportovní kroužky

6 880,- Kč

Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark,
Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97,
na sportovní a mimosportovní kroužky

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí
dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého
hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů
konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem
dotace
________________________________________________________________________________
1630/28RM/2011 - Podání občanů - provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost občanů o provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina
č. j. OPS/113095/11 ze dne 3.11.2011 dle přílohy č. 1
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schvaluje
text odpovědi k žádosti o provádění zimní údržby chodníku
na ul. Jurije Gagarina dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi
Z: vedoucí OKS
T: 12/2011
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
1. žádost občanů o provádění zimní údržby chodníku na ul. Jurije Gagarina
č. j. OPS/113095/11 ze dne 3.11.2011 dle přílohy č. 1
2. text odpovědi k žádosti o provádění zimní údržby chodníku
na ul. Jurije Gagarina dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
1631/28RM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady_
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.
IČ: 47677287, dne 16.12.2011 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1,
Horní Suchá
2. program mimořádné valné hromady (viz. příloha)
ukládá
zástupcům města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2. – Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu
představenstva
bod 3. – Odvolání a volba člena představenstva – hlasovat pro znovuzvolení
Ing. Jindřicha Febera za člena představenstva
________________________________________________________________________________
1632/28RM/2011 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
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1. s účinností od 1.1.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
„Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná“, kterou
se doplňková činnost „provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a zařízení sloužících regeneraci a rekondici“ vyjme z Článku IV odst. 3.
bodu 3.2. a vloží jako hlavní předmět činnosti do Článku IV odst. 2. bod 2.6.
a bod 3.3. odst. 3. Článku IV se přečísluje na bod 3.2.
2. s účinností od 1.1.2012 změnu zřizovacích listin ve znění přílohy č. 1 těchto
příspěvkových organizací města:
1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,
IČ:7508574
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČ: 62331221
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace, IČ: 48805271
4. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace, IČ: 70958122
5. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
IČ: 62331230
6. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ: 62331248
7. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČ: 48805424
8. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,
IČ: 61988723
9. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ: 70958114
10. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600
11. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ: 70958165
12. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ: 70958149
13. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ: 70958131
14. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČ: 48805513
15. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151
okres Karviná, IČ: 48805475
16. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace, IČ: 48805289
17. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577
18. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace, IČ: 75027569
19. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ: 65890698
20. Mateřská škola Havířov- Město Čs. armády 5/201, IČ: 61988561
21. Mateřská škola Havířov- Město Horymírova 7/1194, IČ: 61988634
22. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61988715
23. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701
24. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61988693
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25. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65890710
26. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ: 61988707
27. Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková
organizace, IČ: 70958254
28. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace, IČ: 70958203
29. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace, IČ: 70958289
30. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková
organizace, IČ: 70958246
31. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková
organizace, IČ: 70958220
32. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626
33. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61988685
34. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková
organizace, IČ: 70958262
35. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková
organizace, IČ: 70958297
36. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61988596
37. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková
organizace, IČ: 61988588
38. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570
pověřit
podpisem dodatků a úplných znění zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka,
primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj
uložit
1. vypracovat dodatky k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací nezapsaných v obchodním rejstříku a vypracovat dodatky a úplná
znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zapsaných v obchodním
rejstříku ve znění schválených změn
Z: vedoucí OPS
T: 12/2011
2. ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku založit
dodatek a úplné znění zřizovací listiny do sbírky listin
Z: ředitel PO
T: 1/2012
________________________________________________________________________________
1633/28RM/2011 - Žádost občanského sdružení LUNGTA – vyvěšení tibetské vlajky________
Rada města Havířova
schvaluje
vyvěšení tibetské vlajky před budovou Magistrátu města Havířova
dne 10. března 2012 (od 9.3.2012 do 12.3.2012 vč.)
________________________________________________________________________________
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1634/28RM/2011 - Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 19. prosince 2011 od 13:00 hod.
v Kulturním domě RADOST
________________________________________________________________________________
1635/28RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise energetické Rady města Havířova za uplynulé období
roku 2011
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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konané dne 21.12.2011

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/127 093/Kl/2011

V Havířově dne 21.12.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ
přijatých na 29. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.12.2011

1636/29RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 29. schůze RMH, konané dne 21.12.2011
1637/29RM/2011 - Schválení ověření zápisů z 27. schůze a z 28. schůze RMH
1638/29RM/2011 - Schválení programu 29. schůze RMH, konané dne 21.12.2011
1639/29RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH
1640/29RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
1641/29RM/2011 - 2. úprava odpisových plánů na rok 2011
1642/29RM/2011 - Odpisový plán dlouhodobého majetku města Havířova
1643/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alexander Daniš
1644/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Mojová
1645/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Musálková
1646/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ladislav Fadrný
1647/29RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Polakovič
1648/29RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Helena Šindelářová
1649/29RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Eduard Timko a Zdenka Timková
1650/29RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Ing. Alena Nogolová
a Martin Nogol
1651/29RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Miroslav Smékal
1652/29RM/2011 - Záměr prodloužení nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark
1653/29RM/2011 - Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
1654/29RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování
chodníku na ul. Na Záguří“
1655/29RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v části E objektu Radnice
1656/29RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže
1657/29RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy, záměr pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže
2
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1658/29RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
1659/29RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– spol. ELBE CZECH s.r.o.
1660/29RM/2011 - Postoupení práv z důvodu prodeje části podniku – spol. C.T.S.E. Servis,s.r.o.
1661/29RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku
1662/29RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku
1663/29RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– MUDr. Petr Hlísta
1664/29RM/2011 - Žádost Společenství pro dům na ulici Sukova 4/821 v Havířově-Město
o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov
1665/29RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o velikosti 1+2
1666/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecních bytů nájemcům z domu
na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady
1667/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark
1668/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město
1669/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 20
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město
1670/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 902/24 v Havířově – Město
1671/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí
1672/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
1673/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
1674/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově – Šumbark
1675/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově-Šumbark
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1676/29RM/2011 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
1677/29RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb
1678/29RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu na stanovení zvláštního
dobývacího prostoru Karviná – Doly III pro dobývání hořlavého zemního
plynu
1679/29RM/2011 - Smlouva o výpůjčce k bezplatnému užívání 170 ks odpadových nádob
1680/29RM/2011 - Schválení ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2012
1681/29RM/2011 - Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov - zahájení otevřeného
řízení
1682/29RM/2011 - Návrh na využití oploceného areálu na ulici Jarošova, k. ú. Šumbark
pro účely vybudování sběrného dvora
1683/29RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XIV
1684/29RM/2011 - Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa
– Obytná ulice Mládí“ – Budoucí smlouva o realizaci přeložky
distribučního zařízení
1685/29RM/2011 - Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“ - uzavření Dodatku č.4
ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
1686/29RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu ČR, Úřadem práce Karviná a KÚ MSK
1687/29RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
1688/29RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
1689/29RM/2011 - Pověření k podpisu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných statutárním městem Havířov
1690/29RM/2011 - Převod činností spojených se zajišťováním oprav, údržby a technického
zhodnocení nemovitostí na Městskou realitní agenturu, s.r.o. Havířov
1691/29RM/2011 - (Anti)memorandum Asociace českých a moravských nemocnic
1692/29RM/2011 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – kinokavárny, kinobaru
v I. NP, zábavního klubu v I. a II. PP v objektu Kina Centrum na náměstí
Republiky formou veřejné soutěže
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1693/29RM/2011 - Informativní zpráva – Realizace mezinárodní odborné konference
ZELENÁ MĚSTA – MĚSTA BUDOUCNOSTI – „Kvetoucí sídla v srdci
Evropy“, konané dne 20.10.2011 v KD Radost
1694/29RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor – kancelář
v KD L. Janáčka
1695/29RM/2011 - Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – MKS Havířov
1696/29RM/2011 - Žádost o převedení nájemní smlouvy z důvodu rozšíření divizí společnosti
ČMSS - nájemce KD Leoše Janáčka
1697/29RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - paní Kazlepková Jozefa
1698/29RM/2011 - Organizační řád Magistrátu města Havířova
1699/29RM/2011 - Přechod zaměstnanců z MMH na Úřad práce ČR
1700/29RM/2011 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr
1701/29RM/2011 – Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru
1702/29RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH

5

USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2011

PŘEHLED USNESENÍ

z 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.12.2011
1636/29RM/2011 - Určení ověřovatele zápisu 29. schůze RMH, konané dne 21.12.2011_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 29. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.12.2011
p. Vojtěcha Kozáka
________________________________________________________________________________
1637/29RM/2011 - Schválení ověření zápisů z 27. schůze a z 28.schůze RMH________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů z 27. schůze Rady města Havířova, konané
dne 30.11.2011 a z 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.12.2011
________________________________________________________________________________
1638/29RM/2011 - Schválení programu 29. schůze RMH, konané dne 21.12.2011___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.12.2011
dle předloženého návrhu
________________________________________________________________________________
1639/29RM/2011 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
5435/82/10

Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Bludovice,
k přeložkám realizovaným v rámci stavby „Sil. I/11
Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“
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846/14RM/2011 Zřízení věcného břemene pro stavbu: „Havířov –
rekonstrukce kabelů VN, NN – IV. etapa, část A“
1227/21RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
T – Mobile Czech Republic a.s.
1422/24RM/2011 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pro p. Hadaše
vypouští
ze sledování tato usnesení:
5821/100/06 Zklidnění provozu na komunikaci ulice 17. listopadu
v úseku od křižovatky s ulicí Studentskou po křižovatku
s Národní třídou a ulicí Těšínskou
1347/23RM/2011 Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice
1382/23RM/20
Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.1.2012
1
1415/24RM/2011 Prodej pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark
1439/24RM/2011 Novela zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
1484/25RM/2011 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních
služeb
1486/25RM/2011 „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou - Regenerace
obytných domů“- Stavba č. 9068 – 4.etapa „Regenerace
obytného domu na ul. E. Destinnové 14/1165, 16/1166
– uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10
1511/25RM/2011 Zpětvzetí návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením obecního
bytu – Jarmila Kerlová
1517/25RM/2011 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2644/1,
k.ú. Prostřední Suchá
1518/25RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce
1527/25RM/2011 Přijetí daru – dřevěné sochy
1530/25RM/2011 Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“
Bezúplatný převod movitého majetku společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
1548/26RM/2011 ZPŘ/7/OIV/11 - „Zpracování projektové dokumentace
v rámci investiční akce – Dopravní terminál Havířov“ –
rozhodnutí o námitkách
1555/27RM/2011 Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské
hromadné dopravy Havířov od 1.1.2012
1567/27RM/2011 Petice občanů – uvedení bazénu Městské sportovní haly
Havířov do provozu
1586/28RM/2011 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže
1601/28RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 6 o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9
v Havířově-Prostřední Suchá
1602/28RM/2011 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 2 o vel. 1+3 na ulici Na Nábřeží 765/123
v Havířově-Město
1605/28RM/2011 Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní
Suchá“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
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1612/28RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2011 č.XIII
1615/28 M/2011 Stavba č. 8041 „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“
– dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 131/OIV/2011
1624/28RM/2011 Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol,
zástupkyni statutárního orgánu ZŠ Gen. Svobody a ředitelce
Asterix - střediska volného č su
1628/28RM/2011 Podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců,
sportovních družstev, trenérů a cvičitelů Moravskoslezského
kraje za rok 2011
1629/28RM/2011 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10
– „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní
kroužky havířovských středních škol
________________________________________________________________________________
1640/29RM/2011 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 147. - 149.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 147. – 149.
________________________________________________________________________________
1641/29RM/2011 - 2. úprava odpisových plánů na rok 2011______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
2. úpravu odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 38 026 938,82 Kč
________________________________________________________________________________
1642/29RM/2011 - Odpisový plán dlouhodobého majetku města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. odpisový plán v souvislosti se změnou metody odpisování dlouhodobého
majetku města Havířova k 31. 12. 2011 a odpisový plán pro rok 2012
dle přílohy č.1 tohoto materiálu
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2. účtování o účetních odpisech vždy ke dni mezitímních účetních závěrek
a ke dni řádné účetní závěrky
3. hranici významnosti pro zaúčtování zbytkové ceny dlouhodobého majetku
při vyřazení ve výši 5% ocenění dlouhodobého majetku, s výjimkou:
– zbytkové ceny travnatých ploch, technických rekultivací (vč. rekultivované
skládky), hrází
- 60% ocenění
– zbytkové ceny historických objektů, jejichž zachování je v zájmu
obce
- 50 % ocenění
– zbytkové ceny komunikací všeho druhu (vč. parkovišť, chodníků,
zpevněných ploch, vč. opěrných zdí)
- 10% ocenění
pověřuje
1. vedoucího odboru investiční výstavby rozhodovat v r. 2012 a v letech
následujících o faktickém prodloužení životnosti budov a staveb z důvodu
technického zhodnocení (rekonstrukce, modernizace)
2. vedoucí odboru školství a kultury, organizačního odboru, odboru sociálních
věcí, odboru komunálních služeb a ředitele Městské policie Havířov
rozhodovat v roce 2012 a v letech následujících o faktickém prodloužení
životnosti nehmotného majetku a samostatných movitých věcí, které mají
ve správě, z důvodu technického zhodnocení
________________________________________________________________________________
1643/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alexander Daniš_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního pětipokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města panu Alexanderovi Danišovi, t.b. Petřvaldská 39/7, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1644/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Mojová____________________
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 Evě Mojové, t.b. Švabinského 995/3, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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1645/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Musálková_____________
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 Veronice Musálkové, t.b. M. Pujmanové 1132/9, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1646/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ladislav Fadrný_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města panu Ladislavu Fadrnému, t.b. náměstí T.G. Masaryka 812/2,
Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1647/29RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Polakovič
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 1102/19RM/2011 ze dne 17.08.2011
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
panu Josefu Polakovičovi, t.b. Jarošova 856/25, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
1648/29RM/2011 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Helena Šindelářová_____________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 1279/22RM/2011 ze dne 21.9.2011
________________________________________________________________________________
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1649/29RM/2011 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Eduard Timko a Zdenka Timková
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního třípokojového nebo dvoupokojového bytu větších
rozměrů se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro
příslušné období v přízemí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město
nebo Havířov-Podlesí manž. Eduardu Timkovi a Zdence Timkové,
t.b. Moravská 476/41, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
1650/29RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Ing. Alena Nogolová
a Martin Nogol__________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 58 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě manž. Ing. Aleně Nogolové
a Martinu Nogolovi, t.b. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1651/29RM/2011 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Miroslav Smékal________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 59 o vel. 1+2 v domě
na ul. Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
panu Miroslavu Smékalovi, t.b. Astronautů 1094/9, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
1652/29RM/2011 - Záměr prodloužení nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení 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
uživatelům manželům Marii Kučerové a Luboši Kučerovi, trvale bytem
Havířov-Šumbark, Hřbitovní 171 na dobu určitou,
a to od 1.ledna 2012 do 31.12. 2012
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Nájemní smlouva bude prodloužena za stejných podmínek, tj.:
- za smluvní nájemné ve výši 3000,- Kč/měsíčně, splatné vždy do 15.dne
v měsíci
- služby s užíváním rodinného domu hradí nájemníci.
________________________________________________________________________________
1653/29RM/2011 - Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město o výměře 42 m2 ,
panu Martinu Potočnému, bytem Havířov-Město, Hybešova 155/1,
IČ: 479 69 709
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem potravin a smíšeného zboží
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1. 1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle metodické pomůcky:
42 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok = 16 800,- Kč/ročně + DPH
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
2.
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
s paní Olgou Hanouskovou, bytem Havířov-Město, Karvinská 1275/37
dohodou k 31.12.2011
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu pozemku
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2012
________________________________________________________________________________
1654/29RM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování
chodníku na ul. Na Záguří“________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“
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1. výpůjčku a zřízení věcného břemene
a) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1711, v rozsahu cca 38 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitel, povinný: Osuchowski Wojciech, Szpaków 49, Ruda Ślaska,
POLSKO,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
b) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1704/2, v rozsahu cca 33 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitelé, povinní: Aujezdecká Nataša, Starec Tomáš, Na Záguří 686/21,
Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
c) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1752, v rozsahu cca 22 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitelé, povinní: Bystroňová Halina, Bystroň Josef, Na Záguří 674/11,
Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
d) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1753/2, v rozsahu cca 37 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitel, povinný: Bystroň Ervín, Na Záguří 767/11, Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
e) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1704/4, v rozsahu cca 19 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitelé, povinní: Fluder Ivan, Fludrová Zoja, Na Záguří 1118/19b,
Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
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f) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1712/1 v rozsahu cca 41 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitel, poviný: Hýlová Silvie, Na Záguří 673/15, Havířov – Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
g) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1757, v rozsahu cca 19 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitelé, povinní: Šlapeta Jaroslav, Šlapetová Blanka, Na Záguří 680/5,
Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
h) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1754, v rozsahu cca 18 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitelé, povinní: Typovská Jana, Typovská Anna, Typovský Jan,
Na Záguří 675/9, Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
ch) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1700/1, v rozsahu cca 40 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
sloupu a vedení veřejného osvětlení, umístěného na pozemku dle zaměření
dokončené stavby,
půjčitelé, povinní: Waloszek Eduard, Waloszková Jindřiška,
Na Záguří 663/23, Havířov-Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za umístění sloupu,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
i) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1705, v rozsahu cca 21 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitel, povinný: Holubcová Dana, Rohová 666/4, Havířov – Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
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j) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1708, v rozsahu cca 21 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitel, povinný: Kubíčková Alena, Rohová 665/2, Havířov – Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
k) na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1710/1, v rozsahu cca 41 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby,
půjčitel, povinný: Ing. Kubíček Václav, Kubíčková Věra, Rohová 671/1,
Havířov – Bludovice,
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč
za každou šachtici
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
l) na pozemku k.ú. Prostřední Bludovice, parc. č. 873/3, v rozsahu 83 m2,
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka
sloupů a vedení veřejného osvětlení, umístěné na pozemku dle zaměření
dokončené stavby,
půjčitel, povinný: Obec Horní Bludovice, Horní Bludovice 434,
IČ: 002 96 686
hodnota břemene: 125,-Kč/m2, včetně ochranného pásma a 500,- Kč za
umístění sloupu
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
2. výpůjčku
a) pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1703/1, v rozsahu cca 96 m2, vypůjčiteli,
statutárnímu městu Havířov, pro účely úpravy stávajících vodovodních
přípojek,
půjčitel: Olšová Daniela, Na Záguří 664, Havířov-Bludovice,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
b) pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1703/2 v rozsahu cca 139 m2,
vypůjčiteli, statutárnímu městu Havířov, pro účely úpravy stávajících
vodovodních přípojek a rekonstrukce komunikace k RD,
půjčitelé: Olšová Daniela, Na Záguří 664, Havířov-Bludovice, Starcová
Hildegarda, Na Záguří , Havířov-Bludovice,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
c) pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1372/1, lesní pozemek v rozsahu
cca 60m2, vypůjčiteli, statutárnímu městu Havířov, pro účely zrušení stávající
vodovodní přípojky,
půjčitelé: Ing. Kotula Karel, Mgr. Kotulová Alena, oba Selská 1348,
Havířov-Město,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
15
USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2011

3. nájem
pozemku k.ú. Prostřední Bludovice, parc. č. 873/3, v rozsahu 35 m2,
pro účely umístění zařízení staveniště,
pronajímatel: Obec Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, IČ: 002 96 686
nájemné: dle platného cenového výměru v době uzavření smlouvy, + DPH
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému
užívání stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
1655/29RM/2011 - Pronájem nebytových prostor v části E objektu Radnice________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
pronájem nebytových prostor o výměře 478,18 m2 v 1. a 3. nadzemním podlaží
části E objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, Úřadu práce České
republiky, IČ: 72496991,
k rozšíření stávajícího pracoviště státní sociální podpory, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby čtvrtletně
- pronájem movitého majetku – vybavení kanceláří v celkové účetní
hodnotě 503.188,93 Kč, za roční nájemné 50.000,- Kč
2.
změnu výše nájemného za nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží
a ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 767,18 m2 v části E objektu
Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, užívané Úřadem práce v Karviné,
IČ: 00560791, od 1. 1. 2011 Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991,
na základě nájemní smlouvy č. E/216/OSRM/2007,
z původní výše nájemného 300,- Kč/m2/rok
na novou sazbu nájemného 500,- Kč/m2/rok bez DPH s účinností od 1. 1. 2012
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
E/216/OSRM/2007
Z: vedoucí OSM
T: 29. 2. 2012
________________________________________________________________________________
16

USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2011

1656/29RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p. č. 8/OSM/2011 – na pronájem nebytových
prostor – garáže v obytném domě na ul. Školní 32, Havířov-Šumbark,
kterou podala p. Zdeňka Truhlářová
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor – garáže o výměře 19 m2
v suterénu obytného domu na ul. Školní 32, Havířov-Šumbark,
nájemkyni p. Evě Kubecové, dohodou k 31. 12. 2011
2. uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž
o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu na ul. Školní 32,
Havířov-Šumbark, s p. Zdeňkou Truhlářovou, bytem Školní 271/32,
Havířov-Šumbark, za podmínek:
- nájemné 730,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2012
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
1657/29RM/2011 - Výpověď nájemní smlouvy, záměr pronájmu nebytových prostor formou
veřejné soutěže__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 135,10 m2
v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67, Havířov-Město,
nájemci p. Lumíru Maršálkovi, IČ: 76399664,
z důvodu dluhu na nájemném a službách
2.
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 135,10 m2
v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67, Havířov-Město, za podmínek:
1. Výše nájemného není stanovena.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Není stanoven účel využití nebytových prostor, s výjimkou zákazu
provozování restaurace, pivnice nebo herny s hracími automaty
a videoterminály.
5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku
na finanční vyrovnání po ukončení nájmu.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSM
T: 22.12.2011
________________________________________________________________________________
1658/29RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
IČ: 70958114, pronájem nebytových prostor Mgr. Heleně Skalkové,
za podmínek:
- účel: školní byt
- výměra prostor: 72,50 m2 (3+1)
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2016, za podmínky,
že bude zaměstnancem školy
- nájemné: 50,02 Kč/m2/měsíc
- nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby nájemného schváleného
radou města
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby
________________________________________________________________________________
1659/29RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
– spol. ELBE CZECH s.r.o.________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§487 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 87,30 m2 v přízemí obytného domu
ul. Fibichova 282/23, Havířov-Město,
z nájemce spol. ELBE CZECH s.r.o., IČ: 26852594,
na spol. BEST FORTY s.r.o., IČ: 29383609
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 2.345,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 12. 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: kavárna a cukrárna
________________________________________________________________________________

18

USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2011

1660/29RM/2011 - Postoupení práv z důvodu prodeje části podniku – spol. C.T.S.E. Servis,s.r.o.
Rada města Havířova
bere na vědomí
postoupení práv z důvodu prodeje části podniku (§ 487 Obchodního zákoníku)
k umístění telekomunikačního zařízení na obytném domě ul. Astronautů 9,
Havířov-Město, z provozovatele spol. C.T.S.E. Servis, s.r.o., IČ: 25833553,
na spol. TechCom s.r.o., IČ: 25904507
schvaluje
podmínky smlouvy o umístění zařízení:
- roční úhrada 22.402,- Kč
- umístění na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- úhrada za spotřebu el. energie bude účtována na základě podružného měření
- úprava úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ
________________________________________________________________________________
1661/29RM/2011 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku___________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného automatu na kávu „Cafe Bar Tank 205“,
rok výroby 1995, výrobní číslo: 08205/1, pořizovací cena 67 100,- Kč
inv. číslo 600002200159,
________________________________________________________________________________
1662/29RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 odboru správy majetku_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru správy majetku (organizační jednotka 11) dle přílohy
________________________________________________________________________________
1663/29RM/2011 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– MUDr. Petr Hlísta______________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 62,52 m2 v 1. poschodí objektu zdravotního
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střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
z nájemce MUDr. Petra Hlísty, IČ: 48426300,
na MUDr. Radima Mokroše, bytem Boční 12, Ostrava 2
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory
o výměře 46,81 m2
nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 15,71 m2
- nájem na dobu neurčitou od 1. 1. 2012 s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- účel: nestátní zdravotnické zařízení - ordinace obvodního lékaře
________________________________________________________________________________
1664/29RM/2011 - Žádost Společenství pro dům na ulici Sukova 4/821 v Havířově-Město
o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy dle přiložené žádosti
Společenství pro dům na ulici Sukova 4/821 v Havířově-Město
ve výši 853 372,80 Kč
2. úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo 199/OSM/2011
ze dne 31.3.2011 ve výši 8 534,- Kč
________________________________________________________________________________
1665/29RM/2011 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku
na 2 bytové jednotky o velikosti 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.8.2012
________________________________________________________________________________
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1666/29RM/2011 - Mimořádné přidělení obecních bytů nájemcům z domu
na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu
panu Gawelczyku Jindřichovi o velikosti 1+1 nebo 0+1 v lokalitě v HavířovŠumbark se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného
radou města pro příslušné období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
a za předpokladu že jmenovaný ukončí svůj nájemní poměr k bytu č. 95
na ulici Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku.
2. mimořádné přidělení (náhradního ) obecního bytu
panu Přenosilovi Robertovi o velikosti 0+1 v lokalitě v Havířov-Město
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a za
předpokladu že jmenovaný ukončí svůj nájemní poměr k bytu č. 164
na ulici Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku.
________________________________________________________________________________
1667/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 31
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 9.1.2012
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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1668/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.12.2011
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
________________________________________________________________________________
1669/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 20
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 20
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 9.1.2012
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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1670/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 902/24 v Havířově – Město_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 902/24 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 9.1.2012
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
________________________________________________________________________________
1671/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.12.2011
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
________________________________________________________________________________
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1672/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 19
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 9.1.2012
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
________________________________________________________________________________
1673/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 44
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.12.2011
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
________________________________________________________________________________
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1674/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 9.1.2012
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
________________________________________________________________________________
1675/29RM/2011 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově-Šumbark
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1
o vel. 1+2 bývalá II.Ktg na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově – Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 9.1.2012
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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1676/29RM/2011 - 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 1.11.2011 do 15.12.2011
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 1.11.2011 do 15.12.2011 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 1.11.2011
do 15.12.2011 dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 14.12.2011
dle přílohy č.6
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
1677/29RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2011 odboru komunálních služeb______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy
ukládá
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu na rok 2011 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)
dle přílohy
Z: vedoucí OKS
T: 12/2011
________________________________________________________________________________
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1678/29RM/2011 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu na stanovení zvláštního
dobývacího prostoru Karviná – Doly III pro dobývání hořlavého zemního
plynu__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu na stanovení zvláštního
dobývacího prostoru Karviná – Doly III pro dobývání hořlavého zemního plynu
dle přílohy č. 1
pověřuje
primátora statutárního města Havířova podpisem vyjádření dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OKS
T: 23.12.2011
________________________________________________________________________________
1679/29RM/2011 - Smlouva o výpůjčce k bezplatnému užívání 170 ks odpadových nádob____
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o způsobu využití zapůjčených nádob dle důvodové zprávy
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce k bezplatnému užívání 170 ks odpadových nádob
na tříděný odpad mezi statutárním městem Havířov a společností EKO-KOM,
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4, IČ 251 34 701 dle
přílohy se změnami dle připomínek členů RMH
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o výpůjčce
dle přílohy
Z: vedoucí OKS
T: 12/2011
________________________________________________________________________________
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1680/29RM/2011 - Schválení ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2012__________
Rada města Havířova
schvaluje
ceny pro podnikatele na rok 2012, 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 bez DPH
méně než 110 l odpadu za 14 dní:
950,- Kč/rok bez DPH

2 280,- Kč/rok vč. 20% DPH
1 140,- Kč/rok vč. 20% DPH

obchody a provozovny produkující
méně než 1100 l odpadu týdně:
7 400,- Kč/rok bez DPH
8 880,- Kč/rok vč. 20% DPH
méně než 1100 l odpadu za 14 dní:
3 700,- Kč/rok bez DPH
4 440,- Kč/rok vč. 20% DPH
________________________________________________________________________________
1681/29RM/2011 - Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov - zahájení otevřeného
řízení__________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. návrh smlouvy o společném postupu a smlouvy o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov“
ve znění přílohy č. 1 a 2
2. seznam příspěvkových organizací a obchodních společností pro uzavření
smluv o společném postupu a smlouvy o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov“
ve znění přílohy č. 3
schvaluje
1. uzavření smluv o společném postupu a o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov“
mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovými organizacemi
a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3
2. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
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3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
předpokládané ukončení:
7. základní hodnotící kritérium:

1.4.2012
31.3.2013
nejnižší nabídková cena bez DPH
– hodnocení formou elektronické aukce

8. základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- pojistnou smlouvu do výše 10 mil. Kč, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
- údaj o obratu dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
za rok 2010 (prodej elektřiny). Dodavatel je povinen prokázat splnění
tohoto kritéria formou čestného prohlášení. Minimální úroveň
požadovaného obratu pro rok 2010 musí činit min. 10 mil. Kč vč. DPH
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam minimálně 5 významných dodávek elektřiny v posledních třech
letech s objemem v hodnotách jednotlivě nad 10 mil. Kč vč. DPH.
12. jmenování Komise pro otevírání obálek – shodná s hodnotící komisí
– viz bod 14.
13. jmenování Komise pro posouzení kvalifikace – shodná s hodnotící komisí
– viz bod 14.
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Ladislav Kodytek
3. člen ZMH Miroslav Kronenberg
Mgr. Karin Macková
4. za energet. komisi Ing. Ivo Tarkowski
Petr Nytra
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Ing. Ondřej Grohar
Bc. Čestmír Doubrava
15. zadávací lhůtu 90 dnů
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pověřuje
1. primátora města Havířova podpisem smluv o společném postupu a smluv
o sdružení při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Dodávka elektřiny
pro statutární město Havířov“ mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi uvedenými
v příloze č. 3
2. společnost ENSYTRA s.r.o., se sídlem Třeština 140,789 73 Úsov 7,
IČ: 28582136, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu § 151 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením
ukládá
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím
společnosti ENSYTRA s.r.o. do Informačního systému o veřejných zakázkách
Z: vedoucí OKS
T: 23.12.2011
________________________________________________________________________________
1682/29RM/2011 - Návrh na využití oploceného areálu na ulici Jarošova, k. ú. Šumbark
pro účely vybudování sběrného dvora________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. využití oploceného areálu na pozemcích parc. č. 826/2, parc. č. 826/4
a budovy čp. 1219 na pozemku parc. č. 826/4, vše v k.ú. Šumbark
pro účely vybudování sběrného dvora
2. společnost Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601 jako budoucího
provozovatele sběrného dvora
pověřuje
1. Technické služby Havířov a.s. vyřízením všech potřebných povolení
k vybudování sběrného dvora ve výše uvedeném areálu
2. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem veškerých dokumentů
týkajících se pověření Technických služeb Havířov a.s. k vybudování
sběrného dvora ve výše uvedeném areálu
ukládá
1. odboru komunálních služeb ve spolupráci s odborem správy majetku,
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předložit Radě města Havířova návrh smluvního vztahu k provozování
sběrného dvora mezi městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
vedoucí OSM
T: 05/2012
2. předat informaci o rozhodnutí Rady města Havířova Technickým
službám Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T:12/2011
________________________________________________________________________________
1683/29RM/2011 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XIV_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2011
č.XIV dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2011 č.XIV dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 12/2011
________________________________________________________________________________
1684/29RM/2011 - Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa
– Obytná ulice Mládí“ – Budoucí smlouva o realizaci přeložky
distribučního zařízení_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie dle přílohy č. 1
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ukládá
předložit k podpisu budoucí smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OIV
T: 01/2012
________________________________________________________________________________
1685/29RM/2011 - Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“ - uzavření Dodatku č.4
ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění ze Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 z Přílohy č. 1 této SOD
stavebních prací za cenu 3 900 990,00 Kč bez DPH, (tj. 4 681 188,00 Kč
vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. změny čl. III., VII a položkového rozpočtu Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo
č. 29/OIV/11 související
a) s vypuštěním stavebních prací za 3 900 990,00 Kč bez DPH,
(tj. 4 681 188,00 Kč vč. DPH)
b) zahrnutím AV techniky a kinotechniky na základě výsledku veřejné
zakázky VZ/32/OIV/11 – „Kino Centrum Havířov – AV technika
a kinotechnika vč. instalace“
3. výjimku z čl. III odst. 2 „Podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu statutárním městem Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi“ ze dne 17.9.2008 zn. ZS/15/RMH/2008
4. zaslání výzvy k podání nabídky na dodatečné stavební práce - veřejnou
zakázku VZ/32/OIV/11 – „Kino Centrum Havířov – AV technika
a kinotechnika vč. instalace“ společnosti VOKD,a.s., IČ 47675853
5. uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení stavby
č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení
pověřuje
1. poradu vedení posouzením nabídky VOKD, a.s. IČ 47675853 na veřejnou
zakázku VZ/32/OIV/11 – „Kino Centrum Havířov – AV technika
a kinotechnika vč. instalace“
2. poradu vedení rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky VZ/32/OIV/11
- „Kino Centrum Havířov – AV technika a kinotechnika vč. instalace“
3. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.1.2011
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11
ze dne 18.1.2011
Z: vedoucí OIV
T: 01/2012
________________________________________________________________________________
1686/29RM/2011 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu ČR, Úřadem práce Karviná a KÚ MSK
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních programů
poskytovaných ze státního rozpočtu ČR, Úřadem práce Karviná a KÚ MSK
v celkové výši 590.930,- Kč příspěvkovými organizacemi města:
1. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí
(IČ 00 60 12 50)
na projekt:
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
pro rok 2012
…………………… 50.000,- Kč
2. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
na projekty:
Systematické vzdělávání pracovníků pečovatelské služby a denního
Stacionáře
………………… 340.930,- Kč
CDP Havířov – kontaktní a poradenské služby 2012
………………… 200.000,- Kč
________________________________________________________________________________
1687/29RM/2011 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací:
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková
organizace (IČ 00 84 74 70)
v celkové výši 34.154,- Kč
od Nadačního fondu Čtyřlístek, Tajovského 1, Havířov-Podlesí
(IČ 25 84 27 90) dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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1688/29RM/2011 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908 (IČ 61 98 87 07)
v pořizovací ceně 60.000,- Kč včetně DPH: výměna oplocení dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
1689/29RM/2011 - Pověření k podpisu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných statutárním městem Havířov____________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 4920/101/02 ze dne 14.8.2002
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem
1. platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním
městem Havířov
a) na základě postupu do vyššího platového stupně dle započitatelné praxe
b) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o úpravě platu ředitele
c) z důvodu změny platových tarifů stanovených nařízením vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejné službě a správě a s tím i související
změnu ve výši příplatku za vedení, vychází-li tento z platové třídy
schválené Radou města Havířova
2. oznámení ředitelům příspěvkových organizací o přiznání odměny na základě
rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: průběžně
________________________________________________________________________________
1690/29RM/2011 - Převod činností spojených se zajišťováním oprav, údržby a technického
zhodnocení nemovitostí na Městskou realitní agenturu, s.r.o. Havířov_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod částí činností spojených se správou nemovitostí v rozsahu přílohy č.1
a na Městskou realitní agenturu, s.r.o. (IČ 64 08 47 44) s účinností od 1.1.2012
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schvaluje
úplatu ve výši 100.000,- Kč/měsíc bez DPH za výkon činností dle přílohy č.1
ukládá
1. zapracovat úplatu za výkon činností do mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o.
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011
2. odboru školství a kultury připravit podklad pro zapracování zvýšení výdajové
části odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 800,0 tis. Kč a snížení
výdajové části organizačního odboru (OJ 6) o částku 800,0 tis. Kč
do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2012
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2012
________________________________________________________________________________
1691/29RM/2011 - (Anti)memorandum Asociace českých a moravských nemocnic__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Dopis Asociace českých a moravských nemocnic ze dne 7.12.2011
dle přílohy č. 1
2. Memorandum ZP o restruktualizaci a redukci lůžkového fondu
– nemocničních lůžek dle přílohy č. 2
3. (Anti)memorandum k záměru zdravotních pojišťoven a ministerstva
zdravotnictví rušit nemocnice a jejich části dle přílohy č. 3
schvaluje
podepsání (Anti)memoranda k záměru zdravotních pojišťoven a ministerstva
zdravotnictví rušit nemocnice a jejich části za statutární město Havířov
zmocňuje
primátora statutárního města Havířova podpisem podpisového archu
za statutární město Havířov
________________________________________________________________________________
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1692/29RM/2011 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – kinokavárny, kinobaru
v I. NP, zábavního klubu v I. a II. PP v objektu Kina Centrum na náměstí
Republiky formou veřejné soutěže__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – kinokavárny, kinobaru
v I. NP, zábavního klubu v I. PP a II. PP o celkové výměře 561,24 m2
v objektu Kina Centrum na náměstí Republiky, Havířov-Město
za podmínek dle vyhlášky veřejné soutěže.
2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:
člen: Ing. Eduard Heczko
náhradník:
Ing. Jiří Šebesta
Bc. Daniel Pawlas
p. Alice Hegyi
Ing. Petr Smrček
Bc. Michaela Horňáková
Mgr. Yvona Dlábková
Ing. Daniela Helisová
Mgr. Jiří Pasz
p. Hana Rozumová
pověřuje
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 28.2. 2012
________________________________________________________________________________
1693/29RM/2011 - Informativní zpráva – Realizace mezinárodní odborné konference
ZELENÁ MĚSTA – MĚSTA BUDOUCNOSTI – „Kvetoucí sídla v srdci
Evropy“, konané dne 20.10.2011 v KD Radost_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o realizaci celostátní odborné konference
ZELENÁ MĚSTA – MĚSTA BUDOUCNOSTI „Kvetoucí sídla v srdci
Evropy “ konané dne 20.10.2011 v Kulturním domě Radost.
________________________________________________________________________________
1694/29RM/2011 - Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor – kancelář
v KD L. Janáčka_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Výsledek veřejné soutěže p.č. 1/VS-MKS/2011 – na nájem nebytových prostor
– kanceláře v objektu Kulturního domu L. Janáčka, Dlouhá třída 46a, HavířovPodlesí, za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové zprávy a příloh.
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ukládá
ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít s vítězem veřejné
soutěže – panem Jaromírem Garbou, se sídlem : Hýlov 11, 742 83 Klimkovice,
IČO 48815047 smlouvu o nájmu nebytových prostor v KD L.Janáčka.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 30.12.2011
________________________________________________________________________________
1695/29RM/2011 - Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – MKS Havířov____________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Program
podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012 příspěvkovou organizací
Městským kulturním střediskem Havířov na realizaci projektu – Mezinárodní
varhanní festival VOX ORGANI.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 30.12.2011
________________________________________________________________________________
1696/29RM/2011 - Žádost o převedení nájemní smlouvy z důvodu rozšíření divizí společnosti
ČMSS - nájemce KD Leoše Janáčka_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře o celkové výměře 28,2 m2
k účelu provozu nabídky služeb ČMS spořitelny v KD L. Janáčka
pro Ing. R. Folwarczneho, IČO 600524449
________________________________________________________________________________
1697/29RM/2011 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou - paní Kazlepková Jozefa___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní Kazlepkové Jozefě
________________________________________________________________________________
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1698/29RM/2011 - Organizační řád Magistrátu města Havířova__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.1.2012 Organizační řád Magistrátu města Havířova dle Přílohy
________________________________________________________________________________
1699/29RM/2011 - Přechod zaměstnanců z MMH na Úřad práce ČR______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
uzavření dohody mezi statutárním městem Havířov a Úřadem práce ČR
o přechodu pracovně právních vztahů 23 zaměstnanců statutárního města
Havířova zařazených do Magistrátu města Havířova na Úřad práce ČR
ke dni 1.1.2012 v rámci realizace převodu výplaty dávek sociální péče
na Úřad práce ČR, kterou za město uzavře tajemník magistrátu
________________________________________________________________________________
1700/29RM/2011 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr__________________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2012
na max. 250 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu
města Havířova
________________________________________________________________________________
1701/29RM/2011 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2011 organizačního odboru______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
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1702/29RM/2011 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města
Havířova za uplynulé období roku 2011
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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