
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 30. schůze Rady města Havířova 

konané dne 18.1.2012 

 
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/4372/Kl/2011 
 
V Havířově dne 21.1.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 30. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.1.2012 

I.část 
 
1703/30RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 30. schůze RMH, konané dne 18.1.2012 
 
1704/30RM/2012 - Schválení ověření zápisů z 29. schůze RMH  
 
1705/30RM/2012 - Schválení programu 30. schůze RMH, konané dne 18.1.2012 
 
1706/30RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1707/30RM/2012 - Výpůjčka notebooků  
 
1708/30RM/2012 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  
                                 Havířov na území města Havířova za rok 2011, vyhodnocení nápadu  
                                 trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova  
                                 za rok 2011, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů  
                                 na území města Havířova za rok 2011  
 
1709/30RM/2012 - Nájem dvou bytů pro detašovaná pracoviště Městské policie Havířov 
 
1710/30RM/2012 - Smlouva s RPG Byty s.r.o. o budoucím darování části kamerového systému  
                                 statutárnímu městu Havířov 
          
1711/30RM/2012 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  
                                hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2012,  
                                uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
 
1712/30RM/2012 - Dohoda o ukončení smluv o provozování částí vodovodů a kanalizací 
 
1713/30RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
1714/30RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního  
                                 plánu obce Šenov 
 
1715/30RM/2012 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2012  
 
1716/30RM/2012 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010  
                                 – ZŠ a MŠ Frýdecká 
              
1717/30RM/2012 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010 – ZŠ 1. máje 
              
1718/30RM/2012 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti 
                                 panelových obytných domů - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní               
                                 veřejnou zakázku  
 
1719/30RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 150. – 164.  
 
1720/30RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – listopad 2011 



 
USNESENÍ 

z 30. schůze Rady města Havířova 
konané dne 18.1.2012 

3 

1721/30RM/2012 - Dodatek č. 9 a Dodatek č.10 ke smlouvám o závazku veřejné služby  
                                ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti  
                                území města Havířova v r. 2012 
 
1722/30RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Opletalova 607/4 
                                 v Havířově-Šumbarku na 4 bytové jednotky o vel. 1+KK   
 
1723/30RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. E. Destinnové 1166/16   
                                 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
 
1724/30RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. H. Malířové 1152/2   
                                 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
 
1725/30RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13  
                                 o velikosti 1+2 v domě na ulici Klidná 791/4  v Havířově - Městě 
 
1726/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 32  
                                 o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbark 
 
1727/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město 
 
1728/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10  
                                 o vel. 1+5 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark 
 
1729/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 41  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark 
 
1730/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 33   
                                 o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark 
 
1731/30RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                z nájmu bytů 
 
1732/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Vašulínová       
 
1733/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Valérie Rajtová        
 
1734/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milada Šoporová        
 
1735/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Vlašicová       
 
1736/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petra Bogdanová  
 
1737/30RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Marie Parčiová        
 
1738/30RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                 ke stávajícímu obecnímu bytu  - Barbora Gáborová        
 
1739/30RM/2012 - Přechod nájmu obecního bytu – Daniel Olík 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 30. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.1.2012 

I.část 
 
1703/30RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 30. schůze RMH, konané dne 18.1.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 30.schůze Rady města Havířova,  
konané dne 18.1.2012 

                                   Ing. Jiřího Martínka 
________________________________________________________________________________ 
 
1704/30RM/2012 - Schválení ověření zápisů z 29. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 29. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 21.12.2011 

________________________________________________________________________________ 
 
1705/30RM/2012 - Schválení programu 30. schůze RMH, konané dne 18.1.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 30. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.1.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
1706/30RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
1259/21RM/2011 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní 

integrace úřadu obce s rozšířenou působností““  
– vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
malého rozsahu  
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v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 
430/9RM/2011 Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku 

volného času, příspěvkové organizace  
775/13RM/2011 Změna organizačního řádu Magistrátu města Havířov  

a změna počtu zaměstnanců MMH 
1379/23RM/2011 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  

- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 
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.)  
1495/25RM/2011 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru – 

kanceláře v Kulturním domě Leoše Janáčka formou 
veřejné soutěže 

1571/28RM/2011 Uzavření dodatku č. 11 mandátní smlouvy s Městskou 
realitní agenturou, s.r.o. 

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 

1584/28RM/2011 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. 

1598/28RM/2011 Mandátní odměna MRA, s.r.o. za správu bytového fondu 
1630/28RM/2011 Podání občanů - provádění zimní údržby chodníku  

na ul. Jurije Gagarina, Havířov-Podlesí 
1657/29RM/2011 Výpověď nájemní smlouvy, záměr pronájmu nebytových 

prostor formou veřejné soutěže   
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 
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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 

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 

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 

1681/29RM/2011 Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov - zahájení 
otevřeného řízení 

1683/29RM/2011 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2011 č.XIV  

1690/29RM/2011 Převod činností spojených se zajišťováním oprav, údržby  
a technického zhodnocení nemovitostí na Městskou 
realitní agenturu, s.r.o. Havířov 

1694/29RM/2011 Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor  
– kancelář v KD L. Janáčka 

1695/29RM/2011 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
– MKS Havířov 

 

________________________________________________________________________________ 
 
1707/30RM/2012 - Výpůjčka notebooků______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                                                 
                                                                         
výpůjčku 18 ks notebooků zn. Acer TravelMate 5760G-2434G75Mnsk členům 
Zastupitelstva města Havířova, uvedeným v příloze č. 1, a to na dobu do 
uplynutí mandátu jednotlivých zastupitelů 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o výpůjčce s jednotlivými vypůjčiteli 
 
u k l á d á 
 
vypracovat smlouvu o výpůjčce pro každého vypůjčitele samostatně 

 
                                           Z: vedoucí ORG 
                                           T: 18.1.2012 
________________________________________________________________________________ 
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1708/30RM/2012 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  
                                 Havířov na území města Havířova za rok 2011, vyhodnocení nápadu  
                                 trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova  
                                 za rok 2011, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů  
                                 na území města Havířova za rok 2011_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území  
města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
zprávu o vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území 
města Havířova za rok 2011 

________________________________________________________________________________ 
 
1709/30RM/2012 - Nájem dvou bytů pro detašovaná pracoviště Městské policie Havířov_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy s RPG Byty s.r.o. o nájmu bytu č. 1 na ul. Kpt. Jasioka 860/2  
v Havířově-Prostřední Suché a bytu č.2 na ul. Dukelská 689/9a v Havířově-
Šumbarku na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2012 za nájemné 1,- Kč měsíčně  
a služby související s nájmem  
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířov podpisem nájemních smluv  

________________________________________________________________________________ 
 
1710/30RM/2012 - Smlouva s RPG Byty s.r.o. o budoucím darování části kamerového systému  
                                statutárnímu městu Havířov_______________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou se RPG Byty s.r.o. 
zavazuje darovat statutárnímu městu Havířov 4 kamery budoucího kamerového 
systému umístěného v oblasti Šumbarku   

________________________________________________________________________________ 
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1711/30RM/2012 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  
                                 hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov  
                                 v r. 2012, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.___________________ 
 

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

při závěrečném vyúčtování za r. 2012 za podmínky, že celková výše 
přiměřeného zisku, poskytnutého v r. 2012 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. 7 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. 2012  
ve výši 53 000 000 Kč, z toho: 
účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)     50 994 343 Kč  
přiměřený zisk                                2 005 657 Kč 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města  podpisem Dodatku č. 7 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  

________________________________________________________________________________ 
 
1712/30RM/2012 - Dohoda o ukončení smluv o provozování částí vodovodů a kanalizací_____ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení č. 854/14RM/2011 ze dne 1.6.2011, kterým byla schválena Dohoda o 
ukončení platnosti smluv mezi statutárním městem Havířov a 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ: 45193665  
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření  Dohody o ukončení smluv o provozování částí vodovodů  
    a kanalizací mezi statutárním městem Havířovem a Severomoravskými  
    vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ: 45193665 dle přílohy 
 
2. ukončení smluv týkajících se provozování částí kanalizací ve vlastnictví  
    města ke dni 30.6. 2012 uzavřených mezi statutárním městem Havířov  
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    a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ 45193665  
    za podmínky získání Rozhodnutí o přiznání dotace ze strany SFŽP ČR  
 

    k datu do 30.3.2012 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora městem podpisem Dohody o ukončení smluv o provozování částí 
vodovodů a kanalizací přílohy 

Z: vedoucí OKS            
 T: 01/2012 

u k l á d á  
 
zahájit přípravu podkladů k výběru nejvhodnější varianty pro provozování  
částí vodovodů ve vlastnictví města 

Z: vedoucí OKS            
 T: 04/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1713/30RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011, dle přílohy č. 1                      

________________________________________________________________________________ 
 
1714/30RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního  
                                 plánu obce Šenov________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního plánu 
obce Šenov v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního plánu 
obce Šenov 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu 
obce Šenov, tj. Městskému úřadu Šenov, odboru výstavby a životního prostředí 

________________________________________________________________________________ 
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1715/30RM/2012 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2012______________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informativní zprávu o cenách tepla pro rok 2012 od Havířovské teplárenské 
společnosti, a.s. 

________________________________________________________________________________ 
 
1716/30RM/2012 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010  
                                 – ZŠ a MŠ Frýdecká______________________________________________ 
              

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í  
 
se změnou účelu použití neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2010 
zřizovatelem jeho podíl na realizaci projektu „Učíme se pro život“, v rámci 
Regionálního operačního programu, ZŠ a MŠ Frýdecká ve výši 373 913,- Kč  
a to následovně: 

 
   131 986,37 Kč – investiční příspěvek 
   227 683,01 Kč – neinvestiční příspěvek 
     14 243,62 Kč – vratka (nebyl čerpán neinvestiční příspěvek) 
________________________________________________________________________________ 
 
1717/30RM/2012 - Změna účelu použití neinvestičního příspěvku na rok 2010 – ZŠ 1. máje___ 
              

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í  
 
se změnou účelu použití neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2010 
zřizovatelem jeho podíl na realizaci projektu „Moderními metodami ke kvalitní 
výuce“, v rámci Regionálního operačního programu, ZŠ 1. máje  
ve výši 374 980,- Kč a to následovně: 

 
     88 129,08 Kč – investiční příspěvek 
   272 550,67 Kč – neinvestiční příspěvek 
     14 300,25 Kč – vratka (nebyl čerpán neinvestiční příspěvek) 
________________________________________________________________________________ 
 
1718/30RM/2012 - Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti 
                                 panelových obytných domů - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní               
                                 veřejnou zakázku________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
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1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  
    „Poskytnutí úvěru-2012“ 
  
2. rozdělení předmětu plnění na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ne 
  
3. druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
  
4. výše požadované jistoty: nepožadovat složení jistoty 
  
5. varianty nabídky: ne 
  
6. doba realizace veřejné zakázky: zahájení čerpání úvěru                 7/2012 
 ukončení čerpání úvěru              12/2013 
 zahájení splácení jistiny úvěru     1/2014 
 ukončení splácení jistiny úvěru   2/2018 
  
7. další podmínky realizace: pevná úroková sazba 

 60 měsíčních splátek jistiny  
po 2500 tis. Kč 

  
8. základní hodnotící kriterium: nejnižší nabídková cena  

(v Kč bez DPH)  
  
9. základní kvalifikační předpoklady: podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 
 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady: podle § 54 písm. a), b) zákona   
  
11. ekonomické a finanční kvalifikační  
      předpoklady: 

nepožadovat 

  
12. technické kvalifikační 
předpoklady: 

podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, 
tj. seznam významných služeb (úvěrů) 
poskytnutých v posledních 3 letech,  
vč. min. 3 osvědčení o poskytnutí úvěru 
ve výši 150 000 tis. Kč/1 úvěr  

 
 
 
 
13. jmenování členů hodnotící komise vč. náhradníků: 

člen           náhradník 
1)  Ing. Eduard Heczko           Bc. Daniel Pawlas 
2)  Ing. Petr Smrček                Ing. Jiří Martinek  
3)  za FV:  Ing. Pavel Merta               Karel Sachmerda 
4)  Bc. Pavol Jantoš                Mgr. Rudolf Šimek 
5)  Ing. Bohumil Andrýsek           Ing. Vladislava Mlynaričová 
6)  Ing. František Mastný           Ing. Lucie Fukalová 
7)  Bc. Alena Kleinbauerová           Mgr. Kateřina Kavková 

  
14. zadávací lhůta:           150 dnů 

           



 
USNESENÍ 

z 30. schůze Rady města Havířova 
konané dne 18.1.2012 

12 

p o v ě ř u j e 
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona 
 
3. předsedu a místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 zákona a § 77 odst. 1 zákona 
 
4. podpisem zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných 
    informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě  
    a výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace Ing. Eduarda Heczka,  
    náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 
 
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení v Informačním 
systému veřejných zakázek 

                                                                                            Z: vedoucí OPS 
                                                                                            T: do 5-ti dnů od podepsání 
                                                                                                     zadávací dokumentace  
________________________________________________________________________________ 
 
1719/30RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 150. – 164.  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtové opatření č. 164.; 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 164.; 
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 150. – 163.; 
b) na základě rozpočtových opatření č. 147. – 164. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2011: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 365 184,29 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy 887 646,81 tis. Kč 

tř.2 – nedaňové příjmy             69 865,82 tis. Kč 
tř.3 – kapitálové příjmy    9 612,17 tis. Kč 
tř.4 – přijaté transfery   1 398 059,49 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a› + b›)  2 458 867,11 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH     2 135 256,30 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 1 085,45 tis. Kč 

odbor školství a kultury 46 299,42 tis. Kč 
odbor územního rozvoje  550,00 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
odbor organizační  219 411,01 tis. Kč 
odbor sociálních věcí  274 056,90 tis. Kč 
odbor komunálních služeb 261 081,72 tis. Kč 
odbor investiční výstavby  568 497,77 tis. Kč 
odbor správy majetku 15 500,00 tis. Kč 
Městská policie  66 495,28 tis. Kč 
odbor ekonomický   642 809,73 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 39 419,02 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 323 610,81 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzakova 981,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského 947,00 tis. Kč 
MŠ ČSA                                                 870,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba   1 230,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova                                                                                        1 003,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů   950,00 tis. Kč 
MŠ Lipová  870,00 tis. Kč 
MŠ Mládí  1 455,00 tis. Kč 
MŠ Moravská         1 960,00 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a         742,00 tis. Kč 
MŠ Petřvaldská 3 381,00 tis. Kč 
MŠ Přímá  950,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova     950,00 tis. Kč 
MŠ Radniční  836,00 tis. Kč 
MŠ Resslova      625,00 tis. Kč 
MŠ Sukova             860,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského    916,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí      652,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky                     729,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů          700,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje            8 918,04 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína          3 904,86 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká     8 319,60 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody        13 554,99 tis. Kč 
ZŠ Gorkého        3 583,84 tis. Kč 
ZŠ Jarošova 4 373,85 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé      5 995,60 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka       2 743,20 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové            6 550,04 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové            9 222,07 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická    6 124,53 tis. Kč 
ZŠ Moravská      8 077,53 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 670,50 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská       2 113,26 tis. Kč 
ZŠ Školní      2 795,24 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Zelená           1 572,97 tis. Kč 
ZŠ Žákovská       5 712,11 tis. Kč 
ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 422,26 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov  27 998,00 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov 17 981,26 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov        34 416,06 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova    30 938,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
    Havířov 

38 990,00 tis. Kč 

SANTÉ - Centrum ambulantních  
    a pobytových sociálních služeb Havířov   

13 826,00 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary     34 200,00 tis. Kč 
  

III. Financování celkem     +93 682,82 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +386 445,65 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů    -357 033,94 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 

+6 800,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

-6 800,00 tis. Kč 

operace z peněžních účtů organizace nemající    
   charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 

-5 939,90 tis. Kč 

změna stavu rozpočtových účtů +70 211,01 tis. Kč 
________________________________________________________________________________ 
 
1720/30RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – listopad 2011_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – listopad 2011 

________________________________________________________________________________ 
 
1721/30RM/2012 - Dodatek č. 9 a Dodatek č.10 ke smlouvám o závazku veřejné služby  
                                ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti  
                                území města Havířova v r. 2012_____________________________________ 
 

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

závěrečném vyúčtování za r. 2012 za podmínky, že celkový přiměřený zisk 
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v r. 2012 nepřekročí nárok dopravce na úhradu přiměřeného zisku  
dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta  
ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního 
odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti 

 
2. Uzavření Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10 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. 2012 takto: 

 
ČSAD Havířov a.s.,  IČ 45192081    2 043 626 Kč 
ČSAD Karviná a.s.,  IČ 45192090      562 693 Kč 
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073     115 344 Kč 
Veolia Transport Morava a.s., IČ 25827405     210 700 Kč 
celkem                 2 932 363 Kč 

 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem Dodatku č. 9 ke smlouvě: 
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem ČSAD Karviná a.s. 
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem  
    ČSAD Frýdek Místek a.s. 
 
Dodatku č.10 ke smlouvě : 
E/OMHD/1063/06 ze dne 28.12.2006 uzavřené s dopravcem Veolia Transport  
    Morava a.s. 

Z: vedoucí OKS  
T: 02/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1722/30RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o velikosti 1+5 na ul. Opletalova 607/4 
                                v Havířově-Šumbarku na 4 bytové jednotky o vel. 1+KK________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+5 v obytném domě  
na ul. Opletalové 607/4 v Havířově-Šumbarku na 4 bytové jednotky   
o velikosti 1+KK   
 
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

       
          Z: ředitel MRA, s.r.o.  

T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
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1723/30RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. E.Destinnové 1166/16   
                                v Havířově – Šumbarku na  bytové jednotky o vel. 1+2_________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+5 v obytném domě  
na ul. E. Destinnové 1166/16 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky   
o velikosti 1+2  
  
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

       
          Z: ředitel MRA, s.r.o.  

T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1724/30RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o velikosti 1+5 na ul. H. Malířové 1152/2   
                                v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2__________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 9 o vel. 1+5 v obytném domě na  
ul. H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky   
o velikosti 1+2   
 
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

       
                                                                                                  Z: ředitel MRA, s.r.o.  

T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1725/30RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 1+2   
                                v domě na ulici Klidná 791/4 v Havířově - Městě_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 1+2  
v domě na ulici Klidná 791/4  v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této 
bytové jednotky je stanoveno ve výši  3.851,- Kč  
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem tohoto 
záměru 
                                                                                                                                                             
 s v ě ř u j e 
 
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: 23.1.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1726/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 32  
                                o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1 v  Havířově – Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 32  
o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 23.1.2012 

 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1727/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                o vel. 1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5 v  Havířově – Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11  
o vel. 1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5  v Havířově – Město 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 23.1.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1728/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10  
                                o vel. 1+5 na ulici Mládí 1144/22 v  Havířově – Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10  
o vel. 1+5 na ulici Mládí 1144/22  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 23.1.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1729/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 41  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 41  
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3  v Havířově – Šumbark 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 23.1.2012 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1730/30RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 33   
                                 o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.33  
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 23.1.2012 

 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1731/30RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 15.11.2011 do 1.1.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období  
    od 15.11.2011 do 1.1.2012 dle přílohy č.2.  
 
2. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  10.1.2012  
    dle přílohy č.4    
 
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5 

________________________________________________________________________________ 
 
1732/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Vašulínová_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Janě Vašulínové, t.b.Dlouhá tř. 476/29, Havířov-Město    

________________________________________________________________________________ 
 
1733/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Valérie Rajtová_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Valérii Rajtové, t.b. Tesařská 322/2, Havířov-Město    

________________________________________________________________________________ 
 
1734/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milada Šoporová________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv  lokalitě 
města paní Miladě Šoporové, t.b. K.V. Raise 1076/1, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
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1735/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Vlašicová_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv  lokalitě města paní Marii Vlašicové, t.b. Anglická 823/19, 
Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
1736/30RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petra Bogdanová________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv  lokalitě města paní Petře Bogdanové, t.b. Dukelská 684/5d, 
Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
1737/30RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Marie Parčiová______________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního čtyřpokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Marii Parčiové, t.b. Jarošova 748/4a, Havířov-Šumbark    

________________________________________________________________________________ 
 
1738/30RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu  - Barbora Gáborová____________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
přidělení jiného obecního pětipokojového bytu se mluvním nájemným ve výši 
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města 
Havířov p. Barboře Gáborové, t.b. Studentská 1148/20, Havířov-Podlesí pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se 
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  
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2. 
prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 2 o vel. 0+1 
v domě na ul. Studentská 1148/20 v Havířově-Podlesí paní Barboře Gáborové, 
t.b. Studentská 1148/20, Havířov-Podlesí do doby, než bude jmenované 
přidělen jiný byt dle bodu 1 usnesení a to pod podmínkou celkového uhrazení 
dlužné částky evidované u předmětného bytu a za předpokladu řádného plnění 
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
1739/30RM/2012 - Přechod nájmu obecního bytu – Daniel Olík__________________________        
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
obsah žádosti pana Antonína Olíka, t.b. Konzumní 385/20, Havířov-Šumbark   
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 o vel. 1+3 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Konzumní 385/20 v Havířově-Šumbarku  
s panem Danielem Olíkem, t.b. Konzumní  385/20, Havířov-Šumbark pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu  
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                                     náměstek primátora  
                                                                             pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 30. schůze Rady města Havířova 

konané dne 18.1.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 30. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.1.2012 

II.část 
 
1740/30RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Iva Dudková a Martin Dudek 
                                  
1741/30RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark 
 
1742/30RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město 
 
1743/30RM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Prostřední Suchá pozemek v majetku města,  
                                 parc. č. 62/3, za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví paní Elišky  
                                 Gocmanové    
 
1744/30RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kubínová         
 
1745/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Šuhajová 
 
1746/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Konečná, Prokopová         
 
1747/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Jadrný          
 
1748/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Rotter           
 
1749/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Beňo        
 
1750/30RM/2012 - Záměr pronájmu  části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark 
 
1751/30RM/2012 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
                                 k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi 
 
1752/30RM/2012 - Prodloužení nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark  
 
1753/30RM/2012 - Pronájem  části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice 
 
1754/30RM/2012 - Pronájem  části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark 
 
1755/30RM/2012 - Prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice 
 
1756/30RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město  
                                dohodou 
 
1757/30RM/2012 - Prominutí nájemného za pronájem pozemku parc.č. 4020 a části pozemku 
                                parc.č. 4021, k.ú. Havířov-město na rok 2012          
 
1758/30RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce náměstí  
                                T. G. Masaryka v Havířově- Šumbarku“ 
 
1759/30RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
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1760/30RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 307/1, 712/1,  
                                 k.ú. Dolní Datyně         
 
1761/30RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2416, k.ú. Prostřední Suchá        
 
1762/30RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1249/2, k.ú. Prostřední Suchá 
          
1763/30RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
 
1764/30RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře v objektu  
                                 Radnice 
          
1765/30RM/2012 - Zrušení usnesení, obecný záměr pronájmu nebytových prostor  
 
1766/30RM/2012 - Pronájem garáže Městské knihovně Havířov,  
                                Obecný záměr pronájmu garážového stání, 
                                Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže 
 
1767/30RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH 
 
1767/30RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH 
 
1768/30RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.  
                                 za období červenec 2010 – prosinec 2011 
 
1769/30RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě  
 
1770/30RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže 
 
1771/30RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy – nájemce p. Jiří Sečanský 
 
1772/30RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy – nájemce p. Stanislav Mikula 
 
1773/30RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor 
           
1774/30RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
1775/30RM/2012 - Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR 
 
1776/30RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v KD L. Janáčka 
 
1777/30RM/2012 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2012 – bezbariérové  
                                byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality  
 
1778/30RM/2012 - Žádost hodna zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 52 v Domě  
                                 s pečovatelskou službou na ul. Generála Svobody č.p. 266/15 v Havířově-  
                                 Šumbarku paní Burdové Lydii, trvale bytem Domov seniorů Havířov,  
                                 středisko Luna, Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark 
 
1779/30RM/2012 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou  
                                 službou - Střálková Irena 
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1780/30RM/2012 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou  
                                 službou - Nárožná Milena 
 
1781/30RM/2012 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2012  
   
1782/30RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté  
                                 MŠMT 
 
1783/30RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací 
                                zřízenou statutárním městem Havířov 
 
1784/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury  
 
1785/30RM/2012 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína 
 
1786/30RM/2012 - Žádosti o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířova v roce 2011 
 
1787/30RM/2012 - Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty 
 
1788/30RM/2012 - Jmenování ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
 
1789/30RM/2012 - Zásady hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací  
 
1790/30RM/2012 - Zřízení Domova se zvláštním režimem v rámci Domova seniorů Havířov  
                                 – středisko Hélios 
 
1791/30RM/2012 - Zajištění úklidu v organizaci Domov seniorů Havířov, do doby ukončení  
                                 výběrového řízení VZ ev.č. 60065503 
 
1792/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu projektu  
                                 „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“,  
                                 reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00067, r. 2012, oddělení strategického rozvoje 
             
1793/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2011 oddělení strategického rozvoje 
             
1794/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje 
             
1795/30RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
1796/30RM/2012 - Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015 
           
1797/30RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – změna principů přípravy a realizace  
                                projektu, schválení Smlouvy o spolupráci 
 
1798/30RM/2012 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 1175/OIV/10 
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1799/30RM/2012 - „MIPIM 2012 – schválení Smlouvy o podnájmu vystavovací plochy  
                                a o službách s tím spojených“ 
 
1800/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného       
                                rozpočtu r. 2011 organizačního odboru 
 
1801/30RM/2012 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  
                                člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2012 
 
1802/30RM/2012 - Veřejná služba po 1.1.2012 
 
1803/30RM/2012 - Český institut interních auditorů – nový členský příspěvek BENEFIT   
 
1804/30RM/2012 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 
 
1805/30RM/2012 - Pracovní cesta do Chomutova ve dnech 20. – 22. 4. 2012 
 
1806/30RM/2012 - Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
1807/30RM/2012 - Pracovní cesta do Cannes ve Francii ve dnech 5. - 10.3.2012  
 
1808/30RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 30. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.1.2012 

II.část 
 
1740/30RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Iva Dudková  
                                 a Martin Dudek__________________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
    mezi paní Ivou Dudkovou a synem Martinem Dudkem, t.b. Pavlovova 585/6,  
    Havířov-Město k bytu č. 15 o vel. 1+2 v domě na téže adrese 
 
2. textové znění dohody o vzniku společného nájmu předmětného bytu  
    dle přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,  
v zastoupení vlastníka bytu, tj. statutárního města Havířova, podpisem dohody 
o vzniku společného nájmu bytu 

                                                                                           Z: vedoucí OSM 
                                                                                           T: 15.2.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1741/30RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit 
 
1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark  

o výměře cca 55 m2 
panu Marku Komenderovi, bytem Havířov-Šumbark, Petřvaldská 449/47d 
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu 

 
2. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark  

o výměře cca 40 m2 
manželům Oldřichu Kratochvílovi a Ireně Kratochvílové,  
bytem Havířov-Šumbark, Petřvaldská 447/47 b  
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu 

 
3. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark  

o výměře cca 40 m2 
manželům MUDr. Jiřímu Kohutovi a Anně Kohutové, bytem Havířov- 
Šumbark, Petřvaldská 446/47a  
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu 
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4. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1448/8, k.ú. Šumbark  
o výměře cca 60 m2 
manželům Janu Sobkovi a Haně Sobkové, bytem Havířov-Šumbark, 
Petřvaldská 445/47 
za účelem úpravy příjezdu k řadovému rodinnému domu  

________________________________________________________________________________ 
 
1742/30RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 2797/1 v k.ú. Havířov-město,  
o výměře 2,5 m2, z důvodu vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže 
k obytnému domu na ul. Karvinská 49, Havířov-Město,  
Ing. Břetislavu Petrovi a MUDr. Blaženě Petrové, Karvinská 49, Havířov-Město, 
Ing. Adolfu Klukovi a Danuši Klukové, Karvinská 49, Havířov-Město,   
Pavlu Kučerovi a Ludmile Kučerové, Karvinská 49, Havířov-Město,  
Ing. Jiřímu Králi, Smetanova 352, Klimkovice, 
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
1743/30RM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Prostřední Suchá pozemek v majetku města,  
                                 parc. č. 62/3, za pozemek parc. č. 1249/20,  
                                 ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové_______________________________       
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr směnit v k.ú. Prostřední Suchá  pozemek v majetku  města, parc. č. 62/3 
orná půda o výměře 598 m2,  
pro účely rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 1184, na parc. č. 62/4,  
ve vlastnictví manželů Gocmanových,   
za pozemek ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové, U Hřiště 1184/3, Havířov-
Prostřední Suchá,  parc. č. 1249/20, ostatní plocha- ostatní komunikace  
o výměře 131 m2, jež je součástí místní komunikace ul. U Hřiště  
a bude dotčen výstavbou odkanalizování městské části Prostřední Suchá,  
s tím, že směňované nemovitosti budou oceněny znaleckým posudkem  
a nabyvatelé pozemku z majetku města uhradí zjištěný finanční rozdíl      

________________________________________________________________________________ 
 
1744/30RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kubínová______________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 1066/2, ost.plocha, ost. komunikace  
o celkové výměře 257 m2 a podílu ve výši 9/10 pozemku parc.č. 1066/1  
o celkové výměře 151 m2, k.ú. Bludovice, na kterých se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od paní Ilony Kubínové, bytem Havířov-Bludovice, U Zborůvky16/436 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 157 451,- Kč (tj. 400, 74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1745/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Šuhajová______________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 1066/5, ost.plocha, ost. komunikace  
o celkové výměře 122 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od paní Dariny Šuhajové, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 300/6a 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 48 890,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1746/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Konečná, Prokopová_____________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup  pozemku parc.č. 1066/6, ost.plocha, ost. komunikace   
o celkové výměře 89 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od spoluvlastníků 
- paní Aleny Konečné, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 315/4,  
  podíl ve výši ½ 
- paní Pavlíny Prokopové, bytem Havířov-Podlesí, J. Gagarina 1514/10,  
  podíl ve výši ½ 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 35 666,-Kč (tj. 400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1747/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Jadrný_________________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
výkup pozemku parc.č. 1066/7, ost.plocha, ost. komunikace   
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o celkové výměře 347 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od pana Martina Jadrného, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 1140/1b 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 139 057,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2)  
 
neschválit   
výkup pozemku parc.č. 1066/7, ost.plocha, ost. komunikace   
o celkové výměře 347 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od pana Martina Jadrného, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 1140/1b 
dle požadavku vlastníka za cenu za smluvní cenu ve výši 159 620,- Kč   
(tj. 460,00 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1748/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Rotter__________________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 1066/8, ost.plocha, ost. komunikace   
o celkové výměře 93 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od pana Edvarda Rottera, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 316/2 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 269,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1749/30RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Beňo__________________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 1066/9, ost.plocha, ost. komunikace   
o celkové výměře 122 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní 
komunikace ul. Záhumenková 
od paní Jany Beňo, bytem Havířov-Bludovice, Farská 317/8 
za cenu dle znaleckého posudku   ve výši 48 890,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1750/30RM/2012 - Záměr pronájmu  části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark  
o výměře 20 m2, paní Marcele Ziemniokové, bytem Havířov-Šumbark,  
E. Destinnové 1171/3b, IČ: 121 11 325 k již postavenému prodejnímu stánku  
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s prodejem spotřebního zboží za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle metodické pomůcky: 
  20 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok  =  8 000,- Kč/ročně 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou 
  schůdnost přístupu ke stánku 

________________________________________________________________________________ 
 
1751/30RM/2012 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
                                k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním, na ul. Železničářů 
v Havířově-Městě,  
pro pana Petra Hadaše, Dolní 100, Dolní Lutyně       

________________________________________________________________________________ 
 
1752/30RM/2012 - Prodloužení nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
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  
Nájemní smlouva bude prodloužena za stejných podmínek, tj.: 
- za smluvní nájemné ve výši 3 000,- Kč/měsíčně, splatné vždy do 15.dne  
   v měsíci 
- služby s užíváním rodinného domu hradí nájemníci. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  Ing. Eduarda Heczka  
podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 1271/OSM/10 
 

                                                                                                         Z: vedoucí OSM 
                                                                                                         T: 31.1.2012 
________________________________________________________________________________ 
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1753/30RM/2012 - Pronájem  části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. pronájem  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 
 
2. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2  
    s nájemcem společností Maloobchodní prodej tisku, Paceřická 2773/1,  
    Praha 9-Horní Počernice, IČ: 26164132, dohodou k 31.12.2011 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu 
   

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 29.2. 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1754/30RM/2012 - Pronájem  části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. pronájem  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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2. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark  
    o výměře 5 m2 s nájemcem paní Gabrielou Vrkočovou, bytem Havířov- 
    Šumbark, Nákupní 425/3, IČ: 868 98 531 dohodou k 31.12.2011 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu 
  

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 29.2. 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1755/30RM/2012 - Prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice 
účel vypůjčky : 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  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemků zn. E/1158/MJP/01  

 
                                                                                                      Z: vedoucí OSM 
                                                                                                      T: 31.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1756/30RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město  
                                 dohodou________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
ukončení pronájmu části pozemku parc .č. 3835/1 o výměře 170 m2, 
k.ú.Havířov-město, na kterém měla být zřízena manipulační plocha pro 
provozovnu sběrna železných a neželezných kovů 
panu Rostislavu Lanšperkovi,bytem Ostrava-Vítkovice, Zengrova 660/33,  
a to dohodou k 31.12.2011 s tím, že uhrazené nájemné za období listopad-
prosinec 2011 ve výši 3 400,- Kč nebude vráceno 
 
p o v ě ř u j e  
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.1.2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1757/30RM/2012 - Prominutí nájemného za pronájem pozemku parc.č. 4020 a části pozemku 
                                parc.č. 4021, k.ú. Havířov-město na rok 2012__________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
prominutí poloviny nájemného na rok 2012, a to ve výši 5 000,- Kč  
TJ ČSAD Havířov, U letního kina 1506/4, Havířov-Město, IČ: 452 15 626 
za pronájem pozemku parc.č. 4020 a části pozemku parc.č. 4021,  
k.ú. Havířov-město z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení                                                                                                                         

________________________________________________________________________________ 
 
1758/30RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce náměstí  
                                T. G. Masaryka v Havířově- Šumbarku“_____________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby:  
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově – Šumbarku“ 
 
1. zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Šumbark, v majetku  

povinného, města Havířov, ve prospěch oprávněného:  SMP Net, s.r.o.,  
se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38,  IČ: 27768961, 
vlastníka přeložky NTL plynovodu a přípojky umístěné na pozemku 
v rozsahu dle zaměření,  
hodnota břemene: dohodou pro daňové účely jednorázově 500,-Kč + DPH, 
protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města  

 
2. zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Šumbark, v majetku  

povinného, města Havířov, ve prospěch oprávněného: Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s, 28. října 169, Ostrava, IČ: 451 93 665, 
vlastníka přeložky vodovodu a přípojky kanalizace umístěné na pozemku 
v rozsahu dle zaměření,  
hodnota břemene: dohodou pro daňové účely jednorázově 500,-Kč + DPH  
za každou síť, protože se jedná o přeložky vyvolané stavbou města  

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka, 
podpisem smluv 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
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1759/30RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 636/1, 637/1, 638, 1205/10,  
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3422 – 28/2011 ze dne 27.10.2011  
za účelem umístění zemní kabelové přípojky,  
za jednorázovou úhradu při výměře 44,5 m2, ve výši 5.562,50 Kč + DPH,  
tj. 5.562,50 Kč + 1.112,50 Kč =  6.675,- Kč celkem. 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
2. 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4945/1, k.ú. Havířov - město,  
dle GP č. 1765 – IP8507/2011 ze dne 1.8.2011  
za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu (investor: Zajaczek 
Kolorzová Joanna, bytem Havířov-Město, Jana Žižky 796/5),  
za jednorázovou úhradu při výměře 4 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. 1691/6, k.ú. Šumbark,  
dle GP č. 1517 - 173/2011 ze dne 11.11.2011 za účelem uložení elektropřípojky 
k rodinnému domu (investor : Luboš Zupko a Hana Zupková, oba bytem 
Havířov-Šumbark, Anglická 769/7c),  
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. 
 
4. 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2194/1, k.ú. Šumbark,  
dle GP č. 1527 - 239/2011 ze dne 23.11.2011  
za účelem uložení elektropřípojky k rodinnému domu (investor: Ing. Pavel 
Belko a Lenka Belková, oba bytem Havířov-Šumbark, Jarošova 862/11),  
za jednorázovou úhradu při výměře 22 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 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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1760/30RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 307/1, 712/1,  
                                 k.ú. Dolní Datyně________________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 307/1, 
712/1, k.ú. Dolní Datyně , za účelem uložení plynárenského zařízení distribuční 
soustavy, za jednorázovou úhradu ve výši 12.500,- Kč + DPH,  
tj. 12.500,- Kč + 2.500,- Kč = 15.000,- Kč celkem,  
ve prospěch  SMP Net, s.r.o., se sídlem: Hornopolní 3314/38, Ostrava, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ : 277 68 961,  
zast. RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, 
PSČ 401 17, IČ : 272 95 567  
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1761/30RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2416, k.ú. Prostřední Suchá__         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 2416,  
k.ú. Prostřední Suchá,  za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému 
domu č.p. 453 na pozemku parc.č. 2417/1, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Lumíra Touška, bytem Havířov-Prostřední Suchá,  
Nový Svět 453/134, 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
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1762/30RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1249/2, k.ú. Prostřední Suchá 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1249/2,  
k.ú. Prostřední  Suchá,  za účelem umístění kanalizační přípojky k rodinnému 
domu č.p. 1352 na pozemku parc.č. 1249/15, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Nadji Mikesz, bytem Havířov-Prostřední Suchá, U Hřiště 1352/13a, 
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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1763/30RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Na Nábřeží 763/127 Havířov-Město,  
p. Vlastimilu Juračkovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
1764/30RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře v objektu  
                                 Radnice________________________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č.209  
o výměře 19,81 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, 
Svornosti 2, Havířov-Město.  
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH. 

________________________________________________________________________________ 
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1765/30RM/2012 - Zrušení usnesení, obecný záměr pronájmu nebytových prostor__________  
 

Rada města Havířova 
 
r u š í   
 
usnesení Rady města Havířova č. 1587/28RM/2011 ze dne 7. 12. 2011  
ve věci schválení pronájmu 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 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 102,75 m2 
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
 
1766/30RM/2012 - Pronájem garáže Městské knihovně Havířov,  
                                Obecný záměr pronájmu garážového stání, 
                                Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného 
    domu na ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí, příspěvkové organizaci  
    města Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250, ke garážování služebního  
    vozidla, za podmínek: 
     - nájemné 700,- Kč/m2/rok vč. DPH 
     - platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
     - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2012 
 
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – garážového stání č. 1  
    o výměře 19,61 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou  
    ul. Karvinská 3, Havířov-Město.  
    Určeno k pronájmu nájemníkům DPS Karvinská. 
 
3. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2  
    v suterénu obytného domu na ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark,  
    formou veřejné soutěže, za podmínek: 
    1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
    2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
    4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

         Z: vedoucí OSM 
         T: 23. 1. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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1767/30RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise kulturní a letopisecké Rady města Havířova  
za rok 2011 

________________________________________________________________________________ 
 
1768/30RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.  
                                 za období červenec 2010 – prosinec 2011_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit pokračování ve zhodnocování volných peněžních prostředků města 
formou správy aktiv Českou spořitelnou,a.s.  
 
uložit předložit na 12. zasedání  ZMH zprávu o vyhodnocení výsledků správy 
aktiv za leden-únor 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1769/30RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem 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, za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
1770/30RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 9/OSM/2011 – na pronájem nebytových 
prostor – garáže v obytném domě na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, 
kterou podali: 
1. Josef Fila, M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark 
2. Michal Vrubel, M. Pujmanové 12, Havířov-Šumbark 
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s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2 
v suterénu obytného domu na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,  
s p. Josefem Filou, bytem ul. M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark,  
za podmínek: 
- nájemné 970,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2012 
- platba nájmu a záloh za služby ročně 
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

________________________________________________________________________________ 
 
1771/30RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy – nájemce p. Jiří Sečanský_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 14 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Tolstého 2, Havířov-Město,  
p. Jiřímu Sečanskému, IČ: 73112941, z důvodu dluhu na nájemném a službách 

________________________________________________________________________________ 
 
1772/30RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy – nájemce p. Stanislav Mikula______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 142,96 m2 v přízemí 
obytného domu na Dlouhé tř. 31, Havířov-Město,  
p. Stanislavu Mikulovi, IČ: 46122885, z důvodu dluhu na nájemném a službách 

________________________________________________________________________________ 
 
1773/30RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor o výměře 75,90 m2 v přízemí obytného domu  
na Dlouhé tř. 478/33, Havířov-Město,  
nájemci p. Filipu Pasekovi, IČ: 70230714, pro p. Renátu Dankovou,  
IČ: 73130877, a to části nebytových prostor o výměře 22 m2, které bude 
využívat jako prodejnu textilu, za podmínek shodných s nájemní smlouvou  

________________________________________________________________________________ 
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1774/30RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, IČ: 00306754,  
pronájem nebytových prostor v objektu Městské sportovní haly,  
ul. Astronautů 2, Havířov-Město,  
p. Kamilu Marťákovi, IČ: 65896017, za podmínek: 
- účel: fitcentrum 
- výměra nebytových prostor: 220,85 m2 
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
- nájemné 617,- Kč/m2/rok bez DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
1775/30RM/2012 - Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájemci nebytových prostor o celkové výměře 1245,36 m2 v 1., 2. a 3. 
nadzemním podlaží části E objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 
Úřadu práce České republiky, IČ: 72496991: 
 
1. pronájem dalšího movitého majetku:  
    - vybavení chodeb v  účetní hodnotě              58.621,-- Kč  
    - vybavení úklidové místnosti v účetní hodnotě   6.979,80 Kč  
    - vybavení sociálního zařízení v účetní hodnotě   7.041,90 Kč  
    - 23 ks elektronických kalkulátorů v účetní hodnotě  3.843,04 Kč  
    celková účetní hodnota pronajatého movitého majetku   579.674,67 Kč  
    roční nájemné 57.900,- Kč 
 
2. pronájem dalšího majetku 
    - elektronický zabezpečovací systém (EZS), jako součást budovy 
     účetní hodnota                                                                     37.100,- Kč 
     roční nájemné  3.700,- Kč 
 
3. napojení části E objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, pronajatého  

Úřadu práce České republiky, IČ: 72496991, na pult centralizované ochrany 
provozovaný MP Havířov za podmínek stanovených „Zásadami provozu 
pultu centralizované ochrany na MP Havířov“ ze dne 14.8.2002,  
schválenými Radou města Havířova č. usnesení 4897/101/02, dne 30.9.2002 

 
4. navýšení ceny služeb takto: 
    EZS 

- revize, kontroly a opravy EZS …..………………. budou refakturovány    
                                                                                    skutečné náklady 
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- náklady napojení EZS na pult centralizované 
  ochrany provozovaný MP Havířov ………………..47,20 Kč/den 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor  
č. E/216/OSRM/2007 

          Z: vedoucí OSM 
         T: 28.2. 2012   

________________________________________________________________________________ 
 
1776/30RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v KD L. Janáčka_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Městskému kulturnímu středisku Havířov pronájem nebytových prostor  
v KD L. Janáčka panu Ing. Romanu Folwarcznému, IČ 48815047,  
za podmínek : 
- účel:  kancelář 
- výměra nebytových prostor: 28,8 m2 
- doba nájmu : na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.2.2012 
- nájem:  1.120,- Kč/m2/rok  
- hrazení zálohových a paušálních čtvrtletních plateb za služby a nájem 
  čtvrtletně předem 

________________________________________________________________________________ 
 
1777/30RM/2012 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2012 – bezbariérové  
                                byty na ul.  Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2012 dle platných Kritérií 
pro přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
1778/30RM/2012 - Žádost hodna zvláštního zřetele o přidělení konkrétního bytu č. 52  
                                v Domě s pečovatelskou službou na ul. Generála Svobody č.p. 266/15  
                                v Havířově-Šumbarku paní Burdové Lydii, trvale bytem Domov seniorů  
                                Havířov, středisko Luna, Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu bytu  č. 52 v Domě s pečovatelskou službou  
    na ul. Generála Svobody  č.p. 266/15, Havířov-Šumbark  
    paní Heleně Tobolové dohodou k 31.1.2012 
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2. přidělení konkrétního bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou  
    na ul. Generála Svobody č.p. 266/15, Havířov-Šumbark  
    paní Burdové Lydii, t.b. Domov seniorů Havířov, ul. Lidická č.p. 1200/52c,  
    Havířov-Šumbark. 

________________________________________________________________________________ 
 
1779/30RM/2012 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou  
                                službou - Střálková Irena__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou  p. Střálkové Ireně 

________________________________________________________________________________ 
 
1780/30RM/2012 - Žádost hodná zvláštního zřetele o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou  
                                službou - Nárožná Milena__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Nárožné Mileně  

________________________________________________________________________________ 
 
1781/30RM/2012 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2012_____________  
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
rekondičně-ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku 
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.1 a 2 
 
2. 
tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním 
postižením a jejich zákonných zástupců  
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.3 
 
3. 
týdenní příměstské tábory  
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.4 
 
4. 
rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů  
na Slovensku 
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.5 a 6 
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5. 
rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů  
v tuzemsku 
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.7 
 
u k l á d á  
 
1.  
předložit zadání k vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění 
ubytování, stravování a dopravy na rekondičně-ozdravné pobyty dětí 
v Chorvatsku pro rok 2012“ 

                 Z: vedoucí OSV  
T: jednání RMH 1.2.2012 

 
2. 
zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, tuzemský 
letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním postižením  
a jejich zákonných zástupců a týdenní příměstské tábory    
   

Z: ředitelka ASTERIXU  
T: únor, červenec, srpen 2012 

 
3. 
zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním 
postižením na Slovensku 

        Z: vedoucí OSV, ředitelka SANTÉ  
T: srpen, září 2012 

 
4.  
zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním 
postižením v tuzemsku 

        Z: vedoucí OSV  
T: duben až říjen 2012 

 
5. 
zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů dětí 
v Chorvatsku, tuzemského letního integrovaného rekondičního pobytu dětí s 
těžkým zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců a týdenních 
příměstských táborů  

 
        Z: vedoucí OŠK 

6. 
zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů osob 
se zdravotním postižením a seniorů na Slovensku i tuzemsku 

        
Z: vedoucí OSV 

________________________________________________________________________________ 
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1782/30RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté  
                                 MŠMT_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace v rámci dotačního programu 
poskytovaného MŠMT v celkové výši 1.100.000,- Kč příspěvkovou organizací 
města: 
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná (IČ 61 98 86 00) 
na projekt:  
Projekt ZŠ Kpt. Jasioka     …………………1.100.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
1783/30RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací 
                                 zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací:  
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková 
organizace (IČ 00 84 74 70) v celkové výši 108.375,- Kč  
od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 706 02 Ostrava – Vítkovice 
(IČ 27 80 14 54) dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
1784/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury____________________________  
 

Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012 odboru 
školství a kultury (organizační jednotka 3) dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
1785/30RM/2012 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína___ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
rezignaci na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Podlesí  
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná Mgr. Miroslava Hlavačky  
ke dni 31. 3. 2012 včetně 
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s c h v a l u j e 
 
vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy 
Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
 
u k l á d á 

 
1. zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení 
 
2. obeslat dle vyhlášky č. 54/2005 o náležitostech konkurzního řízení  
    a konkurzních komisích § 2 odst. 3 dotčené subjekty o podání návrhů  
    na jmenování členů konkurzní komise      

               Z: vedoucí OŠK 
                T: leden 2012   
________________________________________________________________________________ 
 
1786/30RM/2012 - Žádosti o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                města Havířova v roce 2011________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
žádosti Slavie Havířov o.s. ze dne 20.12.2011 a ze dne 11.01.2012 
 
schválit 
I. 
1. změnu účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města  
    Havířova v roce 2011 Slavií Havířov o.s., oddílu volejbalu  
    ve výši 3 000 000,-Kč, a to takto: 
     320 000,- Kč náklady na nájem sportovišť, 
     420 000,- Kč náklady na cestovné, 

2 160 000,- Kč náklady na odměny hráčů a trenérů, 
     100 000,- Kč náklady na materiál a sportovní vybavení. 
 
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace 300/OŠK/11  
    ze dne 28.4.2011 
 
3. prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 10.2.2012   
 
II. 
1. změnu účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města  
    Havířova v roce 2011 Slavií Havířov o.s. ve výši 3 000 000,-Kč, a to takto: 

                                            2 001 000,- Kč náklady na nájem sportovišť, 
     439 000,- Kč náklady na cestovné, 
     240 000,- Kč náklady na telekomunikační služby, 
     140 000,- Kč náklady na propagaci, 
     180 000,- Kč náklady na startovné. 
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2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace 302/OŠK/11  
    ze dne 28.4.2011 
 
3. prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 10.2.2012   

________________________________________________________________________________ 
 
1787/30RM/2012 - Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty__ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
  1. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s HC Havířov 2010 s.r.o.,  
      dle přílohy č. 1 
  2. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s HC AZ Havířov 2010 o.s.,  
      dle přílohy č. 2 
  3. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Městským fotbalovým klubem Havířov,  
      dle přílohy č. 3 
  4. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s TJ ČSAD Havířov, dle přílohy č. 4 
  5. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Havířov – 
      Dolní Datyně, dle přílohy č. 5 
  6. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci se Sportovním klubem vzpírání Baník  
      Havířov, dle přílohy č. 6 
  7. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Florbalovým klubem Torpedo Havířov,  
      dle přílohy č. 7 
  8. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Start Havířov,  
      dle přílohy č. 8 
  9. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci se Sportovním klubem stolního tenisu  
      Baník Havířov, dle přílohy č. 9 
10. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Tenisovým klubem Havířov,  
      dle přílohy č. 10 

________________________________________________________________________________ 
 
1788/30RM/2012 - Jmenování ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov___ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
Ing. Václava Wichra  
ředitelem příspěvkové organizace Správy sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov od 1.2.2012 
 
s t a n o v í 
 
1. plat řediteli příspěvkové organizace Správy sportovních a rekreačních  
    zařízení Havířov Ing. Václavu Wichrovi, dle přílohy č. 1  
    s účinnosti od 1.2.2012 a dle přílohy č. 2 s účinnosti od 1.4.2012 
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2. plat Ing. Jance Baklíkové, statutárnímu orgánu příspěvkové organizace  
    Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
    s účinností od 19.10.2011  dle přílohy č. 3 
 
3. odměnu Ing. Jance Baklíkové, dle přílohy č. 4 

________________________________________________________________________________ 
 
1789/30RM/2012 - Zásady hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací______  
 

Rada města Havířova   
 
r u š í 
  
usnesení Rady města Havířova č. 1960/27/08 ze dne 23.4.2008 
 
s c h v a l u j e 
 
Zásady hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací města  
dle přílohy č. 1 s účinností od 19.1. 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1790/30RM/2012 - Zřízení Domova se zvláštním režimem v rámci Domova seniorů Havířov  
                                 – středisko Hélios________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243  
zřízení Domova se zvláštním režimem  
v rámci Domova seniorů Havířov – středisko Helios  
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. realizací organizačních opatření  
pro zřízení Domova se zvláštním režimem  
v rámci Domova seniorů Havířov – středisko Helios 

                                                                                                            

  Z: ředitel DsH 
                                                                                                            T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1791/30RM/2012 - Zajištění úklidu v organizaci Domov seniorů Havířov, do doby ukončení  
                                 výběrového řízení VZ ev.č. 60065503________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243 uzavření 
smlouvy o dílo pro zajištění desinfekce a úklidu v organizaci Domov seniorů 
Havířov, do doby ukončení výběrového řízení: ,,Provádění úklidu v Domově 
seniorů Havířov“ – nadlimitní veřejná zakázka na služby 
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p o v ě ř u j e 
 
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o., uzavřením smlouvy o dílo na dobu do 
ukončení výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku služeb 
 

 Z: ředitel DsH 
                                                                                                            T: leden 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1792/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu  
                                projektu „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města   
                                Havířova“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00067, r. 2012, oddělení strategického  
                                  rozvoje____________________________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesun mezi položkami schváleného rozpočtu projektu  
„Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“,  
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00067, na rok 2012, oddělení strategického rozvoje 
(organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1. 

________________________________________________________________________________ 
 
1793/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2011 oddělení strategického rozvoje_______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2011 
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1 
 

                           Z: vedoucí OSR 
                                                             T: leden 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1794/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje_______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012 
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1 
 

                               Z: vedoucí OSR 
                                                        T: leden 2012  
________________________________________________________________________________ 
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1795/30RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 10.1.2012 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
1796/30RM/2012 - Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015__________________ 
           

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015 dle přílohy 

            
         Z: vedoucí OIV  
         T: 2/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
1797/30RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – změna principů přípravy a realizace  
                                projektu, schválení Smlouvy o spolupráci_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zápis z jednání konaného na Úřadu Regionální rady v Ostravě dne 1.12.2011 
dle Přílohy č.1 a dopis ČD a.s. zaslaný primátorovi města Havířova  
ze dne 13.12.2011 dle Přílohy č.2  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit změnu Principů přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál 
Havířov“ dle Přílohy č.3  
 
schválit změnu Harmonogramu přípravy a realizace projektu „Dopravní 
terminál Havířov“ dle Přílohy č.4  
 
schválit předloženou Smlouvu o spolupráci s Českými drahami a.s.  
dle Přílohy č.5  

Z: RMH  
T: 01/2012 

________________________________________________________________________________ 
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1798/30RM/2012 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 1175/OIV/10___ 
 

Rada města Havířova 
 
 s c h v a l u j e  
 
1. změnu termínů plnění v bodech 1.4 a 1.6 odst. 1 článku IV. smlouvy o dílo  
    na zpracování projektové dokumentace „Náměstí T.G. Masaryka“    
    č. 1175/OIV/10 uzavřené se společností PPS Kania s.r.o., IČ: 26821940,  
    takto: 
 

„1.4 zajištění inženýrské činnosti pro vydání právoplatného územního    
  rozhodnutí (dále také ÚR)............................ 73 týdnů od podpisu SOD  

     1.6 zajištění inženýrské činnosti pro vydání právoplatného stavebního  
     povolení (dále také SP) …............................ 88 týdnů od podpisu SOD“ 
 
2. Uzavření Dodatku č.3 k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o.  
    dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č.3 k SOD č. 1175/OIV/10 se společností  
PPS Kania s.r.o. 
        Z: vedoucí OIV  

T: 01/2012 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3 k SOD  
č. 1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
 
1799/30RM/2012 - „MIPIM 2012 – schválení Smlouvy o podnájmu vystavovací plochy  
                                a o službách s tím spojených“_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Smlouvu o podnájmu vystavovací plochy a o službách s tím spojených s 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci účasti statutárního města 
Havířova na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2012 dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Smlouvu o podnájmu vystavovací plochy a o službách  
s tím spojených s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci účasti 
statutárního města Havířova na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2012 
 

                     Z: vedoucí OIV 
                                           T: 01/2012 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o podnájmu 
vystavovací plochy a o službách s tím spojených s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje v rámci účasti statutárního města Havířova  
na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1800/30RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného       
                                rozpočtu r. 2011 organizačního odboru_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2011 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
1801/30RM/2012 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  
                                člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2012_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova stanovit 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, 
paušální částkou pro r. 2012 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou 
člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních 
případech ve výši 700,- Kč/den 

________________________________________________________________________________ 
 
1802/30RM/2012 - Veřejná služba po 1.1.2012_________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
realizaci veřejné služby po 1.1.2012 prostřednictvím statutárního města 
Havířova za předpokladu oboustranně výhodných smluvních podmínek mezi 
Úřadem práce ČR a statutárním městem Havířov 
 
u k l á d á  
 
předložit smlouvu o zajištění výkonu veřejné služby mezi statutárním městem 
Havířov a Úřadem práce ČR k rozhodnutí Radě města Havířova 

 

                      Z: tajemník MMH 
                     T: 3/2012 
________________________________________________________________________________ 
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1803/30RM/2012 - Český institut interních auditorů – nový členský příspěvek BENEFIT_____   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  schválit 
úhradu ročního členského příspěvku BENEFIT Českému institutu interních 
auditorů o.s.  ve výši 5.000,- Kč od 1.1.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1804/30RM/2012 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem__ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem  
za rok 2011 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
1805/30RM/2012 - Pracovní cesta do Chomutova ve dnech 20. – 22. 4. 2012________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  
Ing. Eduarda Heczka a člena zastupitelstva města Ing. Karla Šlachty  
na 16. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR  
konané ve dnech 20. – 22. dubna 2012 ve městě Chomutov 

________________________________________________________________________________ 
 
1806/30RM/2012 - Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
které se bude konat dne 30. ledna 2012 od 13:00 hod.  
v Kulturním domě RADOST 

________________________________________________________________________________ 
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1807/30RM/2012 - Pracovní cesta do Cannes ve Francii ve dnech 5.-10. 3.2012______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pracovní cestu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka 
na veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 do Cannes ve Francii,  
ve dnech 5.-10.3.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
1808/30RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 31. schůze Rady města Havířova 

konané dne 1.2.2012 

 
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/6190/Kl/2012 
 
V Havířově dne 1.2.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 31. schůzi Rady města Havířova, konané dne 1.2.2012 

 
1809/31RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 31. schůze RMH, konané dne 1.2.2012 
 
1810/31RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 30. schůze RMH  
 
1811/31RM/2012 - Schválení programu 31. schůze RMH, konané dne 1.2.2012 
 
1812/31RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1813/31RM/2012 - Přidělení bytů ve veřejném zájmu v roce 2012 – stanovení celkového  
                                 počtu bytů 
 
1814/31RM/2012 - Prodlužování nájemních smluv u obecních bytů v návaznosti na usnesení  
                                RMH č. 1439/24RM/2011 ze dne 02.11.2011 – překročení stanovených   
                                limitů počtu osob v bytě    
 
1815/31RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Kateřina Kusá 
 
1816/31RM/2012 - Bezúplatný převod  spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku parc. č. 1923/10,  
                                 k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města  
 
1817/31RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Skupníková       
 
1818/31RM/2012 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků v k.ú. Havířov – město, 
                                 za účelem vyhrazeného stání pro vozidla taxi 
 
1819/31RM/2012 - Výpůjčka a nájmy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,  
                                 městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“           
 
1820/31RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
           
1821/31RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1323/6, k.ú. Šumbark 
          
1822/31RM/2012 - Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území „Mokřad u Rondelu“  
                                v kategorii přírodní památka – stanovisko 
 
1823/31RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v části G objektu Radnice Městské knihovně  
                                Havířov  
                                Snížení nájemného za nebytové prostory na ul.Pavlovova 2, Havířov-Město 
 
1824/31RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže 
 
1825/31RM/2012 - Žádost o podnájem nebytových prostor a snížení nájemného 
 
1826/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                o vel. 1+4 na ulici G.Svobody 273/19 v  Havířově – Šumbark 
 
1827/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2  
                                o vel. 1+4 na ulici Lidická 1177/52b v  Havířově – Šumbark 
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1828/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16   
                                o vel. 1+2 na ulici H. Malířové 1153/4  v Havířově – Šumbark 
 
1829/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 40   
                                o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově – Šumbark 
 
1830/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19   
                                o vel. 1+2 na ulici Heleny Malířové 1153/4  v Havířově – Šumbark 
 
1831/31RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
1832/31RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH 
 
1833/31RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 15  
                                 Územního plánu obce Šenov 
 
1834/31RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
                                „Ekologizace kotlů K1 - K4 na TKV“ podle zákona o posuzování vlivů  
                                na životní prostředí 
 
1835/31RM/2012 - Žádost Petra Košťála o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo    
                                 se speciálním označením O 1  
 
1836/31RM/2012 - „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání zaměstnanců MMH“  
                                – zahájení  poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
1837/31RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.I 
 
1838/31RM/2012 - Odpisové plány na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených městem 
                                Havířovem 
              
1839/31RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                 poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Nadací OKD,  
                                 Nadací Proměny a Nadačním fondem KIMEX 
 
1840/31RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov 
 
1841/31RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté Moravskoslezským  
                                krajem 
 
1842/31RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská 
 
1843/31RM/2012 - Jmenování členů školských rad základních škol, kde zřizovatelem  
                                je statutární město Havířov 
 
1844/31RM/2012 - Vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou  
                                 službou manželů Josefa a Marie Moldříkových, manželů Emiliána a Marie 
                                 Marečkových a manželů Jaromíra a Pavly Durčákových        
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1845/31RM/2012 - „Zajištění ubytování, stravování a dopravy na rekondičně ozdravné pobyty  
                                 dětí v Chorvatsku pro rok 2012“  
                                 – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 
1846/31RM/2012 - „Zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičně-ozdravných pobytů  
                                seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2012“  
                                – zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
 
1847/31RM/2012 - Koncepce prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově 
  
1848/31RM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2012  
  
1849/31RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 organizačního odboru 
 
1850/31RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o.  
                                – stanovení termínu a programu jednání jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 31. Schůze Rady města Havířova,  

konané dne 1.2.2012 
 
1809/31RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 31. schůze RMH, konané dne 1.2.2012_________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 31. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 1.2.2012 

                                   Mgr. Rudolfa ŠIMKA 
________________________________________________________________________________ 
 
1810/31RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 30. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 30. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 18.1.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1811/31RM/2012 - Schválení programu 31. schůze RMH, konané dne 1.2.2012_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 31. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.2.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
1812/31RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
1582/28RM/2011 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, 

k.ú.Havířov-město dohodou 
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1756/30RM/2012 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1,  
k.ú. Havířov-město dohodou 

1785/30RM/2012 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele  
ZŠ F. Hrubína  

 
v y p o u š t í  
 
ze sledování tato usnesení: 

 
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.          
1583/28RM/2011 Ukončení smluvního vztahu pro účely realizace 

„Odkanalizování Havířova- městská část Prostřední Suchá“               
1653/29RM/2011 Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město 
1655/29RM/2011 Pronájem nebytových prostor v části E objektu Radnice 
1707/30RM/2012 Výpůjčka notebooků 
1725/30RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13  

o velikosti 1+2 v domě na ulici Klidná 791/4  
v Havířově – Městě 

1726/30RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 32 o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1  
v Havířově – Šumbark 

1727/30RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 11 o vel. 1+1 na ulici K.V.Raise 1078/5 
v Havířově - Město 

1728/30RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 10 o vel. 1+5 na ulici Mládí 1144/22  
v Havířově – Šumbark 

1729/30RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 41 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 425/3  
v Havířově – Šumbark 

1730/30RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 33 o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b  
v Havířově – Šumbark 

1740/30RM/2012 Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Iva Dudková  
a Martin Dudek         

1762/30RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1249/2,  
k.ú. Prostřední Suchá 

1766/30RM/2012 Pronájem garáže Městské knihovně Havířov,  
Obecný záměr pronájmu garážového stání, 
Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže 

1793/30RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu r. 2011 oddělení strategického 
rozvoje             

1794/30RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu r. 2012 oddělení strategického 
rozvoje 

________________________________________________________________________________ 
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1813/31RM/2012 - Přidělení bytů ve veřejném zájmu v roce 2012 – stanovení celkového  
                                 počtu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
21 bytových jednotek, které budou vyčleněny pro přidělení ve veřejném zájmu 
v roce 2012  dle  Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům 
následovně: 
 
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. 

________________________________________________________________________________ 
 
1814/31RM/2012 - Prodlužování nájemních smluv u obecních bytů v návaznosti na usnesení  
                                RMH č. 1439/24RM/2011 ze dne 2.11.2011 – překročení stanovených   
                                limitů počtu osob v bytě___________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
u k l á d á  
 
Městské realitní agentuře, s.r.o., aby s nájemci bytů, kteří si řádně plní všechny 
povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, ale nepřekračují o jednu osobu 
limity stanovené usnesením rady  města č.1439/24RM/2011 ze dne 2.11.2011, 
prodloužila nájemní smlouvy na další období, avšak pouze v případech,  
kdy tito písemně prohlásí, že jim velikost bytu vzhledem k počtu přihlášených 
osob vyhovuje 

Z: ředitel MRA, s.r.o.  
                                                                                                  T: průběžně 
________________________________________________________________________________ 
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1815/31RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu  – Kateřina Kusá_________________   
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení č. 1506/25RM/2011 ze dne 16.11.2011 
 
s c h v a l u j e  
 
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 pod podmínkou,  
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
1816/31RM/2012 - Bezúplatný převod  spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku parc. č. 1923/10,  
                                 k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města_____________________________   
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku parc. č. 1923/10, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 345 m2,  
v k.ú. Prostřední Suchá, 
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,  
do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek 

________________________________________________________________________________ 
 
1817/31RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Skupníková____________________          
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č.2515/10, ost. komunikace, o výměře 171 m2  
kat. území Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace U Křížů od 
paní Miluše Skupníkové, bytem Horní Těrlicko 384 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 68 527,- Kč ( tj.  400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
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1818/31RM/2012 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků v k.ú. Havířov-město, 
                                 za účelem vyhrazeného stání pro vozidla taxi_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  

o výměře 12 m2, označeného č. 6 s podélným stáním, na ul. Československé 
armády v Havířově-Městě,   
pro pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28 

 
2. záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727,  

k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 4 a parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 7 s podélným stáním,  
na ul. Československé armády v Havířově – Městě,   
pro pana Viktora Němce, bytem 1. máje 831/9, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
1819/31RM/2012 - Výpůjčka a nájmy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,  
                                 městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“_______________________             
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby  
„Odkanalizování Havířova, městské části Dolní Suchá a Prostřední Suchá“   
výpůjčku  
1a) pozemku k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1869, v rozsahu cca 10  m2,   
1b) pozemků 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 165 m2,   

půjčitel: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava,  
IČ: 277 69 127 
vypůjčitel: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí kanalizačních 
přípojek umístěných na pozemcích,   
 
nájem  
2a) pozemků k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1796, parc. č. 1899, parc. č. 2208,  
      parc. č. 2211, parc. č. 2566/18, v celkovém rozsahu cca 92 m2,    
2b) pozemků 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 celk. rozsahu cca 36 m2,   

pronajímatel: RPG Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava,   
IČ: 277 69 143 
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nájemce: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí kanalizačních 
přípojek umístěných na pozemcích,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,   
 
3. pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2321/1, v rozsahu cca 10 m2,   
    dle podílů, pronajímatelů:  

51/384 - RPG Land, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  
IČ: 277 69 143 
333/384 - Skleníky Nový Svět, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČ: 277 85 165 
nájemce: statutární město Havířov, vlastník veřejných částí kanalizačních 
přípojek umístěných na pozemku,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,   

 
4. pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665, (ul. Nový Svět), v rozsahu 

podílu 3/4, cca 62 m2,     
pronajímatel: RPG Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČ: 277 69 143 
nájemce: statutární město Havířov, vlastník veřejných částí kanalizačních 
přípojek umístěných na pozemku,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,    

 
5a) pozemku k.ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1869  v rozsahu cca 120 m2,  
5b) pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 2286, 2288, 2289, 2290, 2343,  
      2345, 2349, 2361, 2364, 2368, 2415, 2440, 2443,  
      v rozsahu celkem cca 905 m2 
pronajímatel: RPG Byty s.r.o., IČ: 277 69 127, Gregorova 3/2582, Ostrava -
Moravská Ostrava,   
nájemce: statutární město Havířov, vlastník kanalizačních řadů umístěných na 
pozemcích,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,   
 
6a) pozemků k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 368, v rozsahu cca 12 m2,  

dle spoluvlastnického podílu 1/2, pozemku parc. č. 2156, v rozsahu cca 10m2  
dle spoluvlastnického podílu 2/3 a dále  pozemků parc. č. 153/2, 485/1, 486/1, 
540/2, 543/1, 1673, 1674, 1791/5, 1796, 1889/2, 1889/5, 1889/25, 1889/26,  
1898/1, 1898/3, 1898/4, 1899, 1900, 1916, 1918/1, 1918/2, 1919, 1952/4, 
2140/1, 2141, 2142, 2158, 2208, 2211, 2212, 2217, 2737/2, 2755/48, 2755/49,  
v rozsahu celkem cca 3 873 m2,  

6b) pozemků k. ú. Dolní Suchá, parc.č.: 2691/33, 2691/34 v rozsahu cca 22 m2,  
6c) pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 164/2, 2321/1, v rozsahu 423 m2,  

dle spoluvlastnických podílů 333/384, parc.č. 2665, v rozsahu cca 1600 m2, 
dle spoluvlastnického podílu 3/4,   
dále pozemků parc.č. 2342, 2348, 2365, 2418, 2469, v rozsahu cca  652 m2, 
tj. celkem cca 2070 m2,  

6d) pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1889/2, 1889/5, 1889/25, 1889/26, 
1898/1, 1898/3, 1898/4, 1900, v rozsahu cca 3873 m2,  

6e) pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1153/1, 1243, 1409/2,  2645/74,  
      v rozsahu celkem cca 569 m2, 
pronajímatel: RPG RE Land, s.r.o., IČ: 277 69 143, Gregorova 3/2582,  
Ostrava -Moravská Ostrava,  
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nájemce: statutární město Havířov, vlastník kanalizačních řadů umístěných  
na pozemcích,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,    
 
7. pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 164/2, 2321/1, v rozsahu cca 31 m2,  

dle spoluvlastnického podílu 51/384, 
pronajímatel: Skleníky Nový Svět, s.r.o., IČ: 277 85 165, Gregorova 3/2582, 
Ostrava -Moravská Ostrava, 
nájemce: statutární město Havířov, vlastník kanalizačních řadů umístěných 
na pozemcích,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,   

 
8. pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc.č.1231/31, v rozsahu cca 15 m2, 

pronajímatel: RPG RE Commercial, s.r.o., IČ: 277 69 135, Gregorova 3/2582 
Ostrava - Moravská Ostrava, 
nájemce: statutární město Havířov, vlastník kanalizačních řadů umístěných 
na pozemcích,  
nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok vč. DPH,     

  
 
doba nájmu a výpůjčky pozemků uvedených v bodě 1.– 8. se sjednává od 
zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným 
stokám    
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                       
                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
1820/31RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.  2420/2, 2734/1,  
k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1009 - 878/2010 ze dne 19.12.2011  
za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu  
(investor :  Jan Peterek, bytem Havířov – Dolní Suchá, Nad Tratí 248/24),  
za jednorázovou úhradu při výměře 36,83 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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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.4.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1821/31RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1323/6, k.ú. Šumbark_______ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1323/6,  
k.ú. Šumbark,  
za účelem umístění vodovodní, plynovodní, kanalizační přípojky  
a vybudování sjezdu k rozestavěné budově na pozemku parc.č. 1651/3,  
k.ú. Šumbark,  
ve prospěch Luboše Gembického a Gabriely Gembické, oba bytem  
Havířov-Šumbark, Šenovská 672/7,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro každou přípojku zvlášť)  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 3 x 500,- Kč =  1.500,- + 300,- Kč = 1.800,- Kč  (přípojky) + 3.000,- Kč  
+ 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd), 
tj. 1.800,- Kč + 3.600,- Kč = 5.400,- Kč  c e l k e m   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.4.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1822/31RM/2012 - Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území „Mokřad u Rondelu“  
                                v kategorii přírodní památka – stanovisko____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
text stanoviska statutárního města Havířova k návrhu na vyhlášení zvláště 
chráněného území „Mokřad u Rondelu“ v kategorii přírodní památka  
(příloha č.1)  
 
p o v ě ř u j e 
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem stanoviska 

Z: vedoucí OSM 
                                                                                                          T: 29.2.2012   
________________________________________________________________________________ 
 
1823/31RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v části G objektu Radnice Městské knihovně  
                                Havířov  
                                Snížení nájemného za nebytové prostory na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1.591,50 m2  
    v 1. – 4. nadzemním podlaží části G objektu Radnice, Svornosti 2,  
    Havířov-Město, příspěvkové organizaci města Městské knihovně Havířov,  
    IČ: 00601250, za podmínek: 

- účel: centrální knihovna a sídlo organizace 
- nájemné 100,- Kč měsíčně bez DPH 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2012 

 
2. snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 197,02 m2 v přízemí  

obytného domu na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město, příspěvkové organizaci 
města Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250, z původní sazby nájemného 
100,- Kč/m2/rok na smluvní nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH od 1.2.2012 
do 31.5.2012 

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

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.3. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1824/31RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 10/OSM/2011 – na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 135,10 m2 v přízemí obytného domu Hlavní tř. 67, 
Havířov-Město, kterou podali: 
 

1. Ivana Koždoňová 
2. SEMAG spol. s r.o., 
3. Terezia Čiperová 
4. Petra Benešová 
5. ČIPERA servis s.r.o. 
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s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 135,10 m2 
v přízemí obytného domu Hlavní tř. 67, Havířov-Město,  
se spol. SEMAG spol. s r.o., IČ: 43962394, za podmínek: 
- nájemné 2.220,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
- účel: pekařství, cukrářství – maloobchodní prodej 
- případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  
  na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

________________________________________________________________________________ 
 
1825/31RM/2012 - Žádost o podnájem nebytových prostor a snížení nájemného____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem nebytových prostor o výměře 161,08 m2 (z celkové výměry  

320 m2) v 1. a 2.nadzemním podlaží obytného domu na náměstí Republiky 2,  
Havířov-Město,  
nájemci p. Tomáši Frimmlovi, IČ: 87321181, a to části nebytových prostor  
o výměře 98,17 m2 ve 2. nadzemním podlaží  
pro občanské sdružení Mateřské a rodinné centrum „Multi“, IČ: 22760946,  
za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

 
2. snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 98,17 m2  

ve 2. nadzemním podlaží obytného domu na náměstí Republiky 2,  
Havířov-Město,  
nájemci p. Tomáši Frimmlovi, IČ: 87321181,  
z původní výše nájemného 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši 
nájemného 750,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1. 2. 2012,  
za podmínky, že nájemce předloží souhlas druhého vlastníka nebytových 
prostor spol. RPG Byty, s.r.o. se snížením nájemného, další podmínky  
nájemní smlouvy se nemění  

________________________________________________________________________________ 
 
1826/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                o vel. 1+4 na ulici G.Svobody 273/19 v  Havířově – Šumbark_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+4 
na ulici G.Svobody 273/19  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
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náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
                                                                                                       T: 6.2.2012 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1827/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2  
                                o vel. 1+4 na ulici Lidická 1177/52b v  Havířově – Šumbark_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+4 
na ulici Lidická 1177/52b v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

                                                                         Z: ředitel MRA s.r.o. 
                                                                                    T: 6.2.2012 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1828/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16   
                                o vel. 1+2 na ulici H. Malířové 1153/4  v Havířově – Šumbark____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.16  
o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1153/4 v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 6.2.2012       



 
USNESENÍ 

z 31. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1.2.2012 

16 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1829/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 40   
                                o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově – Šumbark_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.40  
o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 6.2.2012       

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1830/31RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19   
                                o vel. 1+2 na ulici Heleny Malířové 1153/4  v Havířově – Šumbark________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.19  
o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1153/4  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 6.2.2012       
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1831/31RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od 15.1.2012 do 1.2.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období  
    od 15.1.2012 do 1.2.2012 dle přílohy č.2 
 
2. seznam nájemců, kterým MRA, s.r.o, prominula poplatky z prodlení  
    v souladu s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4 
 
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.1.2012  
    do 1.2.2012 dle přílohy č.5 
 
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  24.1.2012  
    dle přílohy č.6    
 
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 

________________________________________________________________________________ 
 
1832/31RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sociální Rady města Havířova za rok 2011 

________________________________________________________________________________ 
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1833/31RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 15  
                                 Územního plánu obce Šenov_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č.15  
Územního plánu obce Šenov v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 15  
Územního plánu obce Šenov 
 
u k l á d á 
 
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  

________________________________________________________________________________ 
 
1834/31RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
                                „Ekologizace kotlů K1 - K4 na TKV“ podle zákona o posuzování vlivů  
                                na životní prostředí_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření k oznámení záměru „Ekologizace kotlů K1 – K4 na TKV“  
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem  
tohoto vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 2.2.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1835/31RM/2012 - Žádost Petra Košťála o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo    
                                 se speciálním označením O 1_______________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Petra Košťála, byt. Havířov – Podlesí, Studentská 1557/5,  
ze dne 9.1.2012, o povolení zvláštního užívání místní komunikace  
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za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace  
ul. Mládežnická pro jeho vozidlo se speciálním označením O 1, dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e  
 
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace  
ul. Mládežnická v Havířově-Podlesí pro vozidlo se speciálním označením O 1 
vlastníka Petra Košťála 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 2 

 
                                                                                                        Z: vedoucí  OKS 
                                                                                                        T: 02/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1836/31RM/2012 - „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání zaměstnanců MMH“  
                                – zahájení  poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu____ 
 

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

 
1. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
    „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání zaměstnanců MMH“  

rozdělení zakázky na části:  ne 
následné zakázky (opce):  ne 

 
2. dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ne 
čerpání dotace :  ano 

 
3. druh zadávacího řízení:  veřejná zakázky malého rozsahu 
 
4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům: 

firma: GRAPES Education, s.r.o., Brno   IČ: 27716953 
firma: agentura Motiv P s.r.o., Brno    IČ: 64506550 
firma: AQE advisors, a.s., Brno    IČ: 26954770 
firma: AERR, s.r.o., Ostrava     IČ: 25381946 
firma: HOPE - E. S., v.o.s., Brno    IČ: 25342282 

 
5. varianty nabídky:   ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky: zahájení:  4/2012 

ukončení: 6/2013 
 
7. základní hodnotící kritérium:  - ekonomická výhodnost nabídky 
    dílčí hodnotící kritéria:   - výše nabídkové ceny v Kč bez DPH        65% 
       - způsob plnění veřejné zakázky              35% 
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8. základní kvalifikační předpoklady:     
    podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,     
    ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady:  
    podle § 54 zákona:  výpis z OR 

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

 
10. technické kvalifikační předpoklady: 

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních  
3 letech, a to minimálně v rozsahu 5 významných služeb v oblasti 
realizace vzdělávacích aktivit, z toho pak: 
- nejméně dvě služby s finanční hodnotou vyšší než 600.000,-Kč bez DPH 
- nejméně dvě služby zahrnující realizaci e-learningového vzdělávání 
- nejméně jedna služba zahrnující minimálně jednu z oblastí proškolení  
  zaměstnanců v oblastech identifikovaných analýzou vzdělávacích potřeb 
- nejméně jedna služba zahrnující nastavení a implementaci evaluace  
  vzdělávacích aktivit. 

    Prokázání výše uvedených požadavků je možno kumulativně. 
 
b) seznam členů realizačního týmu podílejícího se na plnění veřejné  

zakázky, včetně osvědčení o vysokoškolském vzdělání a odborné 
kvalifikaci členů realizačního týmu, a to 1 vedoucí realizačního týmu  
a minimálně 4 další členové realizačního týmu 

 
11. způsob realizace poptávkového řízení: listinná forma 
 
12. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 

  člen:       
Ing. Petr Smrček     
Mgr. Rudolf Šimek     
Ing. Ladislav Nedorost    
Mgr. Eva Havlů     
Karin Menšíková  

 
     náhradník: Bc. Daniel Pawlas, Ing. Jiří Martínek, Ing. Vladan Almáš,  
                       Mgr. Dagmar Mertová, Věra Skotnicová 
 
13.  lhůtu a místo pro podání nabídek:  do 17.2.2012 do 10:00 hodin  

na podatelně MMH 
 

p o v ě ř u j e 
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů 
3. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
    dokumentů souvisejících s předmětným poptávkovým řízením 
4. vedoucího oddělení strategického rozvoje svoláním jednání hodnotící komise 
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u k l á d á  
 
odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům dle tohoto 
usnesení a zveřejnit výzvu na www stránkách města v sekci Veřejné zakázky 
 

                             Z: vedoucí OSR 
                                                                          T: 02/2012 

_______________________________________________________________________________ 
 
1837/31RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.I__________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e       
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 č.I 
dle přílohy 
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.I dle přílohy  

         Z: vedoucí OIV  
         T: 2/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
1838/31RM/2012 - Odpisové plány na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených městem 
                                Havířovem______________________________________________________ 
              

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odpisové plány na rok 2012 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková 
výše odpisů činí 38 311 347,05 Kč. 

________________________________________________________________________________ 
 
1839/31RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                 poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Nadací OKD,  
                                 Nadací Proměny a Nadačním fondem KIMEX________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačního programu 
poskytovaného z rozpočtu  
Moravskoslezského kraje v celkové výši 880.000,- Kč,  
Nadací OKD v celkové výši 350.000,- Kč,  
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Nadací Proměny v celkové výši 100.000,- Kč  
a Nadačním fondem KIMEX v celkové výši 50.000,- Kč  
příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí 
     (IČ 00 60 12 50)  na projekt:  
     Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2012 

      ………880.000,- Kč 
 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85) 
    na projekty: 
    Aktivní využití oázy zeleně v sídlištní zástavbě II. 

    ………350.000,- Kč 
    Přírodní učebna 

        ………100.000,- Kč 
    Bezpečně a spolehlivě 

       ………  50.000,- Kč 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1840/31RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů:  
 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)  
v celkové výši 11.000,- Kč  
od Nadačního fondu Evraz, Štramberská 2871/47, 709 00 Ostrava-Hulváky  
(IČ 27 78 48 19) dle přílohy č. 1 

         
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)  

od společnosti Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, 
(IČ 45 19 34 10)  
v celkové výši 5.000,- Kč dle přílohy č. 2 

 
3. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ 61 98 87 07)  

v celkové výši 10.000,- Kč  
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 
736 01 Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06) dle přílohy č. 3 

 
________________________________________________________________________________ 
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1841/31RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté Moravskoslezským  
                                krajem_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím účelové dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem  
v celkové výši 916.111,88 Kč příspěvkovou organizací města: 
 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) 
na projekt:  
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Petřvaldská  

…..……………… 916.111,88 Kč 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1842/31RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
ve dnech 17.2. – 25.2. 2012 zahraniční pracovní cestu do Itálie  
Mgr. Elišce Tomíčkové, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 
okres Karviná,  příspěvková organizace  

________________________________________________________________________________ 
 
1843/31RM/2012 - Jmenování členů školských rad základních škol, kde zřizovatelem  
                                je statutární město Havířov________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. rezignaci paní Štěpánky Jarošíkové na funkci člena školské rady  
    na Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    ke dni 31.1.2012  
 
2. rezignaci paní Jaroslavy Konečné na funkci člena školské rady na Základní  
    škole Havířov-Šumbark Školní 1/8014 okres Karviná, příspěvková organizace    
    ke dni 31.1.2012  
 
j m e n u j e 
 
k 1.2.2012 členy školských rad při základních školách, kde zřizovatelem  
je statutární město Havířov: 
 
1. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
    organizace  
    p. Čtvrtková Markéta 
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2. Základní škola Havířov-Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná      
    RNDr. Mach Vladimír  
    Ing. Smrček Petr 
 
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
    příspěvková organizace  
    p. Jeziorski Jaroslav 
 
4. Základní škola Havířov-Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná  
    p. Horák Tomáš   
    p. Arendáš Karel  
 
5. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná     
    Ing. Foldyna Radek    
 
6. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,   
    příspěvková organizace  
    Mgr. Macková Karin  
    JUDr. Bujok Bronislav 
 
7. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná  
    Mgr. Liszok Daniel   
    p. Taussig Martin 
 
8. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57  
    okres Karviná 
    MUDr. Schreiber Radomil 
    Bc. Kustvanová Zlatuše 
 
9. Základní škola Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná,    
    příspěvková organizace  
    Ing. Špok Petr   
    PhDr. Šlégrová Alena 
 
10. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná  
      p. Smolíková-Gabzdylová Lenka  
 
11. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
      příspěvková organizace  
      p. Dehierová Jiřina 
      p. Světlíková Jarmila   
 
12. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
      příspěvková organizace  
      Mgr. Treichelová Rudolfa 
 
13. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
      příspěvková organizace  
      p. Valderová Pavlína 
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14. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace  
      Ing. Jasiok František 
 
15. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/8014 okres Karviná,  
      příspěvková organizace 
      Mgr. Pail Martin 
  
16. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
      p. Kozák Vojtěch    
      Ing. Muras Bohuslav  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů  
 
u k l á d á 
 
1. informovat základní školy o jmenovaných členech školských rad 
2. předat jmenovací dekrety členům školských rad při základních školách  

   
          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: únor 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1844/31RM/2012 - Vyřazení žádostí z evidence  žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou  
                                 službou manželů Josefa a Marie Moldříkových, manželů Emiliána a Marie 
                                 Marečkových a manželů Jaromíra a Pavly Durčákových_______________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 
manželů Josefa a Marie Moldříkových, manželů Emiliána a Marie 
Marečkových (odmítnutí přiděleného bytu bez uvedení důvodu)  
a manželů Jaromíra a Pavly Durčákových (odmítnutí přiděleného bytu ze 
zdravotních důvodů). 

________________________________________________________________________________ 
 
1845/31RM/2012 - „Zajištění ubytování, stravování a dopravy na rekondičně ozdravné pobyty  
                                 dětí v Chorvatsku pro rok 2012“  
                                 – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  
    „Zajištění ubytování, stravování a dopravy na rekondičně-ozdravné pobyty    
    dětí v Chorvatsku pro rok 2012“ za podmínek uvedených v příloze č.1 
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    rozdělení předmětu plnění na části: ne  
    následné zakázky (opce)  ne 
 
2. platební podmínky: 
    poskytnutí zálohy:                  ano, maximálně 40% z celkové částky 
    dílčí plnění:                             ano (jednotlivé turnusy)  
    čerpání dotace:   ne 
                                                  
3. druh zadávacího řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu 
 
4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  

1. firma:  New Travel.cz s.r.o., Ostrava   IČ : 27773809 
2. firma:  MORAVA Tour s.r.o., Ostrava  IČ : 25847562   
3. firma:  Kolder, d.o.o., Bračka 10, Makarska  IČ : 01522272 
4. firma: Za sluncem s.r.o., Olomouc   IČ : 42869650 
5. firma: ADRIA SUN, s.r.o., Brno   IČ : 28292499 
6. firma: ADRIALAND s.r.o., Brno    IČ : 47903783 

 
5. varianty nabídky:   ne 
     
6. dobu realizace veřejné zakázky:      v období od 14.07. do 31.08.2012                 
                                                             (tři na sebe navazující turnusy) 
 
7. základní hodnotící kritérium:           nejnižší celková nabídková cena v Kč  
   bez DPH 
 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:             
    podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
    zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
    - čestným prohlášením  
 
9. profesní kvalifikační předpoklady:            

a) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) 
b) doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky  

 
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:    
       a) kopie pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu ve výši nejméně  
           1 mil.Kč 
       b) kopie pojistné smlouvy na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní 
            kanceláře 
 
11. technické kvalifikační předpoklady:     

seznam realizovaných obdobných akcí, t.j. rekreační pobyty dětí 
v Chorvatsku, v posledních třech letech, včetně min. 3 osvědčení 
objednatelů o řádném plnění akcí uvedených v seznamu  

 
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
        člen:         

1. Bc. Daniel Pawlas     
2. Bohuslava Litavská     
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3. Bc. Monika Havlíčková    
4. Bc. Petra Pospíšilová    
5. Bc. Eva Kiedroňová    

 
      náhradníci:  Ing. Eduard Heczko, Ing. Yveta Břízová, Vladislav Fukala,  
                    Miroslava Lepíková, Karla Nožičková 

 
13. lhůtu a místo pro podání nabídek:            17.2.2012 do 10:00 hodin 

na podatelnu MmH 
   
14. zadávací lhůta:       do 30.03.2012 
 
15. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 

                                                                            
p o v ě ř u j e 
 
1. hodnotící komisi k otevírání obálek s nabídkami a k posouzení kvalifikace   
    uchazečů 
 
2. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením  
    Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj 
 
3. vedoucí odboru sociálních věcí svoláním hodnotící komise  
 
u k l á d á  
 
výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zveřejnit a odeslat zájemcům 
dle tohoto usnesení         

           Z: vedoucí OSV 
                                                      T: 3.2. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1846/31RM/2012 - „Zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičně-ozdravných pobytů  
                                seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2012“  
                                – zadání veřejné zakázky malého rozsahu____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
    pro veřejnou zakázku VZ/02/OSV/2012 „Zajištění ubytování, stravování  
    a služeb rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním 
    postižením na Slovensku v roce 2012“ 
 
2. zadání veřejné zakázky malého rozsahu  VZ/03/OSV/12 „Zajištění  
    ubytování, stravování a služeb rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob 
    se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2012“  
    společnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s.,  
    IČ: 31642322, s nabídkovou cenou: 
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a) senioři - 8250,- CZK/1 osoba/10 nocí + daň z ubytování  
    ve výši 10 €/1 osoba (přepočet na CZK dle aktuálního kursu v den úhrady)    
    a za podmínek uvedených v příloze č. 1 
 
b) osoby se ZP – 6.500,- CZK/1 osoba/10 nocí + daň z ubytování  
    ve výši 10 €/1 osoba (přepočet na CZK dle aktuálního kursu v den úhrady)  
    a za podmínek uvedených v příloze č. 2  

 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem smlouvy o zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičně-
ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku 
v roce 2012 náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase   
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu smlouvu o zajištění ubytování, stravování a služeb  
na rekondičně-ozdravných pobytech seniorů a osob se zdravotním postižením 
na Slovensku v roce 2012  

                    Z: vedoucí OSV  
T: únor 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1847/31RM/2012 - Koncepce prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově__________ 
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
Koncepci prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově dle přílohy č. 1  

________________________________________________________________________________ 
 
1848/31RM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2012___________________________   
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit 
podání žádosti a realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu prevence 
kriminality na rok 2012, a to: 
1. projekt „Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“,  
       realizátor Magistrát města Havířova 
2. projekt „Ženy, naučte se bránit !“, realizátor Městská policie Havířov 
3. projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor SP+D  
     Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým  
  sociálně psychologickými jevy a drogovou závislostí 
 4. projekt „Asistent prevence kriminality“, realizátor Městská policie Havířov 
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uložit 
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím  
rozpočtových úprav na rok 2012 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 „Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“  
   ve výši 20 820,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,  
 - projektu č. 2 „Ženy, naučte se bránit !“ ve výši  6 000,- Kč, jako podíl  
   města na spolufinancování projektu, 
 - projektu č. 3 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  
   ve výši 26 800,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, 
 - projektu č. 4 „Asistent prevence kriminality“ ve výši 20 912,- Kč 
   jako podíl města na spolufinancování projektu 
 
a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem  
pro prevenci kriminality.  

________________________________________________________________________________ 
 
1849/31RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 organizačního odboru______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
1850/31RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o.  
                                – stanovení termínu a programu jednání jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady___________________________________________________    
 

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

a) ZÁMEK Havířov, s.r.o. (ZÁMEK) dne 25.4.2012 ve 13:30 hodin  
    v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 

 
b) Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) dne 25.4.2012 ve 14:15 hodin  

        v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 
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2. program jednání jediného společníka společností ZÁMEK a MRA  
    dne 25.4.2012 
 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku  
    za rok 2011 
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi  
    ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající  
    osobou za rok 2011 
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
   a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými  
   stejnou ovládající osobou za rok 2011 
 - k návrhu odměn orgánům společnosti 
 - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2011  
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2011 a o rozdělení odměn  
    orgánům společnosti  

 
ž á d á  
 
1. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného společníka  
    dne 25.4.2012 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické  
    podobě 

Z: jednatelé spol. ZÁMEK 
          jednatelé spol. MRA 

T: 13.4.2012 
 

2. jednatele, členy dozorčí rady společností a ředitele MRA o účast na jednání   
    jediného společníka dne 25.4.2012 
 
u k l á d á  
 
zaslat výpis rozhodnutí jednatelům, předsedovi dozorčí rady a řediteli 
společnosti ZÁMEK i MRA   

 Z: vedoucí OPS 
T: 10.2.2012 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 32. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.2.2012 

 
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/14 119/Kl/2012 
 
V Havířově dne 22.2.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 32. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.2.2012 

I.část 
 
1851/32RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 32. schůze RMH, konané dne 22.2.2012 
 
1852/32RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 31. schůze RMH  
 
1853/32RM/2012 - Schválení programu 32. schůze RMH, konané dne 22.2.2012 
 
1854/32RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1855/32RM/2012 - Veřejná služba a stanovení počtu zaměstnanců 
             
1856/32RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
1857/32RM/2012 - Doplnění textu příkazní smlouvy o DPH 
                                Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697 v Havířově-Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov 
  
1858/32RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. H.Malířové 1154/6   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2  
 
1859/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3   
                                o vel. 1+2 na ulici Bludovická 757/5 v Havířově-Město 
 
1860/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8   
                                o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark 
 
1861/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 51   
                                o vel. 1+3 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbark 
 
1862/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6   
                                o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark 
 
1863/32RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13 o velikosti 1+3  
                                v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Městě 
 
1864/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2  
                                o vel. 1+5 na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbark 
 
1865/32RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                z nájmu bytů 
 
1866/32RM/2012 - Uzavření dodatku č. 12 mandátní smlouvy s Městskou realitní  
                                 agenturou, s.r.o.  
 
1867/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Lenka Břusková  
                                 a Čestmír Břuska        
 
1868/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Zdeňka Kašparová        
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1869/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lukáš Škuta      
 
1870/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karolína Tvrdoňová  
 
1871/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Štefan Peter        
 
1872/32RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Július  
                                 Tomes a Anna Tomesová       
 
1873/32RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Lukáš Jurča        
 
1874/32RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Jana Matějná        
 
1875/32RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Marie Macharová        
 
1876/32RM/2012 - Přidělení náhradního obecního bytu – Ivan Pokuta        
 
1877/32RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu - Denisa Danišová        
 
1878/32RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu - manž. Josef Botoš  a Jolana Botošová        
 
1879/32RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (bezbariérovému  
                                 bytu) - Renáta Řeháková        
 
1880/32RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Božena Krausová        
 
1881/32RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Drahomíra Jandorová  
                                a Marek Šimo 
         
1882/32RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 
1883/32RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá 
 
1884/32RM/2012 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá 
 
1885/32RM/2012 - Záměr pronájmu a prodeje částí pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark 
 
1886/32RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová       
 
1887/32RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město – MUDr.  Matusíková           
 
1888/32RM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 4563 a  parc. č. 4527, k.ú. Havířov-město,  
                                užívaných jako spojovací chodník na lokalitu Na Důlňáku    
 
1889/32RM/2012 - Pronájem  části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark 
 
1890/32RM/2012 - Prodloužení pronájmu částí pozemků v k.ú. Havířov-město, 
                                 za účelem vyhrazeného stání pro vozidla taxi 
 
1891/32RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,   
                                 městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“ – doplnění stok 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 32. Schůze Rady města Havířova,  

konané dne 22.2.2012 
I.část 

 
1851/32RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 32. schůze RMH, konané dne 22.2.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 32. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 22.2.2012 člena rady města 

                                   Vojtěcha Kozáka 
________________________________________________________________________________ 
 
1852/32RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 31. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 31. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 1.2.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1853/32RM/2012 - Schválení programu 32. schůze RMH, konané dne 22.2.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.2.2012  
upravený dle připomínek členů rady města  

________________________________________________________________________________ 
 
1854/32RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
2225/30/08 Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko  

– informativní zpráva 
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5379/81/10 Regenerace vnitrobloku Na Nábřeží mezi ulicemi Svornosti  
a Třeneckého   

 
v y p o u š t í  
 
ze sledování tato usnesení: 

 
190/5RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby 

odkanalizování Havířova, městské částí Dolní Suchá  
a Prostřední Suchá            

840/14RM/2011 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování 
Havířova, městská část Dolní Suchá“  

922/15RM/2011 Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení 
účasti města 

1463/24RM/2011 ZPŘ/6/ORG/11 – „Dodávka technologického centra 
ORP“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

1582/28RM/2011 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, 
k.ú.Havířov-město dohodou 

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 

1718/30RM/2012 Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení 
energetické náročnosti panelových obytných domů  
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

1752/30RM/2012 Prodloužení nájemní smlouvy na užívání RD čp. 171,  
k.ú. Šumbark 

1753/30RM/2012 Pronájem  části pozemku parc.č. 246, k.ú. Bludovice  
1754/30RM/2012 Pronájem  části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark  
1755/30RM/2012 Prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 604, 3009/1, 

2996/6, k.ú. Bludovice  
1756/30RM/2012 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3835/1,  

k.ú. Havířov-město dohodou 
1759/30RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce a.s.             
1761/30RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2416,  

k.ú. Prostřední Suchá 
1785/30RM/2012 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele  

ZŠ  F.Hrubína  
1799/30RM/2012 „MIPIM 2012 – schválení Smlouvy o podnájmu 

vystavovací plochy a o službách s tím spojených“ 
1820/31RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce a.s. 
1822/31RM/2012 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území  

„Mokřad u Rondelu“ v kategorii přírodní památka  
– stanovisko 

1826/31RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+4 na ulici G.Svobody 273/19  
v Havířově-Šumbark 
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1827/31RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 2 o vel. 1+4 na ulici Lidická 1177/52b 
v Havířově-Šumbark 

1828/31RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 16 o vel. 1+2 na ulici H. Malířové 1153/4  
v Havířově-Šumbark 

1829/31RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 40 o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b 
v Havířově-Šumbark 

1830/31RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 19 o vel. 1+2 na ulici Heleny Malířové 1153/4  
v Havířově-Šumbark 

1834/31RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
„Ekologizace kotlů K1 - K4 na TKV“ podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí  

1835/31RM/2012 Žádost Petra Košťála o zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa pro vozidlo se speciálním označením O 1 

1837/31RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu OIV na rok 2012 č.I         

1843/31RM/2012 Jmenování členů školských rad základních škol, kde 
zřizovatelem je statutární město Havířov 

1845/31RM/2012 „Zajištění ubytování, stravování a dopravy na rekondičně 
ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“   
– vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
  

________________________________________________________________________________ 
 
1855/32RM/2012 - Veřejná služba a stanovení počtu zaměstnanců________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. realizaci veřejné služby prostřednictvím statutárního města Havířov  
    od 1. 3. 2012  
 
2. uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s ČR – Úřadem  
    práce České republiky (Příloha č. 1) 
 
3. přechodné zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova  

k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací od 1. 4. 2012 max. o 12 
zaměstnanců po dobu realizace veřejné služby prostřednictvím statutárního 
města Havířova 

 
4. podání žádosti ČR – Úřadu práce o dotaci na úhradu části osobních nákladů  

zaměstnanců zaměstnaných k realizaci veřejně prospěšných prací a k 
organizaci výkonu veřejné služby  

Z: vedoucí ORG, OKS 
         T: 29.2.2012 
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s t a n o v í  
 
s účinností od 1. 3. 2012 celkový počet zaměstnanců Magistrátu města 
Havířova na 301 zaměstnanců, mimo zaměstnance zaměstnané na zajištění 
čistoty města (veřejně prospěšné práce) a zaměstnanců zaměstnaných  
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. zvýšení počtu 
zaměstnanců o 4 z důvodu zajištění výkonu veřejné služby (odbor komunálních 
služeb) a 1 zaměstnance z důvodu zajištění pomocných analytických podkladů 
pro státní rozpočet ČR 

________________________________________________________________________________ 
 
1856/32RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtová opatření č. 1. - 2. dle důvodové zprávy  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
rozpočtová opatření č. 1. – 2. dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
1857/32RM/2012 - Doplnění textu příkazní smlouvy o DPH 

                    Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697 v Havířově-Město  
                    o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov______________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
     
1. doplnění textu příkazní smlouvy ze dne 31.3.2011 uzavřené mezi statutárním  

městem Havířov a Městskou realitní agenturou, s.r.o. o text „DPH“, a to 
v článku III. – Výše odměny a platební podmínky tak, že odměna činí 1%   
+ DPH z požadované částky, nejméně však 1.000,- Kč + DPH za každou 
jednotlivou vyřízenou žádost SVJ.  

 
2. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy dle přiložené žádosti  

Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697 v Havířově Město ve výši 
428 424,- Kč. Z této částky činí opravy 76 %, to je 325 602,- Kč  
a investice 24 %, to je 102 822,- Kč.            

      
3. úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo 199/OSM/2011  

ze dne 31.3.2011 ve výši 4 284,- Kč + DPH 
 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č.1  
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příkazní smlouvy č.199/OSM/2011 ze dne 31.3.2011 
 
    Z: vedoucí OPS 

     vedoucí OSM 
    T: 31.3.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1858/32RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. H.Malířové 1154/6   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 5 o vel. 1+5 v obytném domě  
na ul. H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky  
o velikosti 1+2  
 
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

          
                                                                                                 Z: ředitel MRA,s.r.o.  

T: 30.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1859/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3   
                                o vel. 1+2 na ulici Bludovická 757/5 v  Havířově – Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel. 1+2 
na ulici Bludovická 757/5  v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 27.2.2012 

 

s v ě ř u j e 
 
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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1860/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8   
                                o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v  Havířově – Šumbark__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8  
o vel. 1+3 na ulici E. Destinnové 1168/1b  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 27.2.2012 

 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1861/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 51   
                                o vel. 1+3 na ulici Jedlová 495/6 v  Havířově – Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 51  
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 495/6  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 27.2.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
 



 
USNESENÍ 

z 32. schůze Rady města Havířova 
konané dne 22.2.2012 

10 

1862/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6   
                                o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6  
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 27.2.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1863/32RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13 o velikosti 1+3  
                                v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Městě__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 13 o velikosti 1+3 
v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově – Městě,  
měsíční nájemné u této bytové jednotky je  stanoveno ve výši  2.402,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 27.2.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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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1864/32RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2  
                                o vel. 1+5 na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel. 1+5 
na ulici Mládí 1100/10  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru.  

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 27.2.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1865/32RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  

jednotlivým nájemcům v období od 15.1.2012 do 15.2.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období  

od 15.1.2012 do 15.2.2012 dle přílohy č.2 
 
2. seznam nájemců, kterým MRA, s.r.o, prominula poplatky z prodlení  

v souladu s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4 
 
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.1.2012  

do 15.2.2012 dle přílohy č.5 
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4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  14.2.2012  
dle přílohy č.6    

 
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
 
1866/32RM/2012 - Uzavření dodatku č. 12 mandátní smlouvy s Městskou realitní  
                                 agenturou, s.r.o._________________________________________________  
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 12 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi 
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o.,  
který zahrnuje: 
 

1. změnu Přílohy č.1 mandátní smlouvy – „Seznam budov, pozemků a jiných  
staveb, které jsou předmětem mandátní smlouvy dle části první, čl. 1,  
odst. 1“, kdy se od 1. 1. 2012 vypouští objekt s nebytovými prostory 
Havířov-Město, Matuškova 2/1050 – Klub důchodců 

 
2. změnu Přílohy č. 3 mandátní smlouvy – „Seznam činností, které je mandatář  

povinen vykonávat samostatně dle mandátní smlouvy, části první, čl. 1,  
odst. 2.“, kdy se od 1. 3. 2012 doplňuje v bodě 4. nové písmeno:  

     e) uzavírat dohody o vzniku společného nájmu bytu mezi dosavadním  
         nájemcem, další osobou a mandantem (§ 700 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.,  
         občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
 
p o v ě ř u j e  
  
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 12 
mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007 

         

Z: vedoucí OSM 
          T: 31.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1867/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Lenka Břusková  
                                a Čestmír Břuska_________________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města manž. Lence Břuskové a Čestmíru Břuskovi,  
t.b. nám. T.G. Masaryka 800/6, Havířov-Šumbark     

________________________________________________________________________________ 
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1868/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Zdeňka Kašparová______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Zdeňce Kašparové, t.b. nám. T.G. Masaryka 811/3, Havířov-
Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena 
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
1869/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lukáš Škuta____________________        
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu  
panu Lukáši Škutovi, t.b. Zvonková 488/4, Havířov-Šumbark a to do 4/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1870/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karolína Tvrdoňová_____________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Karolíně Tvrdoňové, t.b. Beethovenova 657/6, Havířov-Město pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se 
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
1871/32RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Štefan Peter        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Štefanu Peterovi, t.b. Kapitána Jasioka 857/8, Havířov-Prostřední 
Suchá     

________________________________________________________________________________ 
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1872/32RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Július  
                                Tomes a Anna Tomesová__________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 5680/85/10 ze dne 10.11.2010 

________________________________________________________________________________ 
 
1873/32RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Lukáš Jurča____________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 14 o vel. 1+2  se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Čajkovského 837/9 v Havířově-Městě  
panu Lukáši Jurčovi, t.b. 17. listopadu 1252/12, Havířov-Podlesí   

________________________________________________________________________________ 
 
1874/32RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Jana Matějná__________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 66 o vel. 0+2  se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí  
paní Janě Matějné, t.b. Gen. Svobody  274/23, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
1875/32RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Marie Macharová____________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Marii Macharové, t.b. V.K. Klicpery 289/3, Havířov-Šumbark    

________________________________________________________________________________ 
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1876/32RM/2012 - Přidělení náhradního obecního bytu – Ivan Pokuta____________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení náhradního obecního čtyřpokojového bytu se smluvním nájemným ve 
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Ivanu Pokutovi, t.b. Obránců míru 702/11, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že:  
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro  
   uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   
- společnou nájemkyní bytu bude i družka jmenovaného p. Renáta Holubová 

________________________________________________________________________________ 
 
1877/32RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu  - Denisa Danišová______________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného obecního třípokojového bytu se mluvním nájemným ve výši  

sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města  
p. Denise Danišové, t.b. Na Nábřeží 714/105, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena 
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

 
2. prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 5 o vel. 1+1  

v domě na ul. Na Nábřeží 714/105 v Havířově-Městě paní Denise Danišové, 
t.b. Na Nábřeží 714/105, Havířov-Město, do doby, než bude jmenované 
přidělen jiný byt dle bodu 1 usnesení, a to za předpokladu řádného plnění 
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
1878/32RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu - manž. Josef Botoš a Jolana Botošová_____        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného obecního pětipokojového bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv 
lokalitě města v domě s výtahem nebo v přízemí  
manž. Josefu Botošovi a Jolaně Botošové, t.b. Dukelská 681/5a, Havířov-
Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými 
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv  
k obecním bytům   
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2. prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 3 o vel.1+2  
v domě na ul. Dukelská 681/5a v Havířově-Šumbarku manž. Josefu Botošovi 
a Jolaně Botošové, t.b. Dukelská 681/5a, Havířov-Šumbark do doby než bude 
jmenovaným přidělen jiný byt dle bodu 1 usnesení, a to za předpokladu 
řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
1879/32RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (bezbariérovému  
                                 bytu) - Renáta Řeháková__________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (bezbariérovému bytu) 
č. 3 o vel. 1+2 v domě na ul. Akátová 458/1 v Havířově-Šumbarku se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
s paní Renátou Řehákovou, t.b. Akátová 458/1, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
1880/32RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Božena Krausová_____        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+4  
v domě na ul. Nákupní 422/8 v Havířově-Šumbarku se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
s paní Boženou Krausovou, t.b. Nákupní 422/8, Havířov-Šumbark   
pod podmínkou, že: 
- jmenovaná u MRA, s.r.o. uzavře splátkový kalendář na úhradu zbylé částky  
  poplatku z prodlení 
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  
  pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude  
  hrazeno měsíčně   

________________________________________________________________________________ 
 
1881/32RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Drahomíra Jandorová  
                                a Marek Šimo____________________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní Drahomírou Jandorovou a vnukem Markem Šimem,  
t.b. Národní tř. 579/8, Havířov-Město  
k bytu č. 1 o velikosti 1+2 v domě na téže adrese 
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p o v ě ř u j e 
 
MRA, s.r.o. uzavřením dohody o vzniku společného nájmu bytu 
k předmětnému bytu 

                                                                                           Z: ředitel MRA, s.r.o.  
                                                                                           T: 16.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1882/32RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit 
záměr prodeje  pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře 678 m2  
paní Drahoslavě Drdové, bytem Havířov-Město, Mickiewiczova 552/7  
za účelem rozšíření zahrady 

________________________________________________________________________________ 
 
1883/32RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá_________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře 2 m2  
manželům Janu Milatovi a Ivetě Milatové, oba bytem Havířov-Šumbark,  
Gen. Svobody 26/279, pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
1884/32RM/2012 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře 1 m2  
paní Julii Schubertové, bytem Havířov-Město, Majakovského 877/8,  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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1885/32RM/2012 - Záměr pronájmu a prodeje částí pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1028/17 v k.ú. Šumbark, zahrada  
o výměře cca 377 m2, manželům Oldřichu a Růženě Minaříkovým,  
bytem Řadová 26, Havířov-Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1028/17 v k.ú. Šumbark, zahrada  
o výměře cca 300 m2, manželům Oldřichu a Růženě Minaříkovým,  
bytem Řadová 26, Havířov – Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu,  
za cenu dle znaleckého posudku  navýšenou o  cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
1886/32RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová_________       
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č.1435/13, ost. plocha, ost.komunikace, o výměře 8 m2  
a parc.č. 1475/20, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2,  
kat.území Šumbark,  
na kterém se nachází místní komunikace Školní od spoluvlastníků: 
- paní Pavly Křižánkové, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1174/101b,  
  podíl ve výši ½ 
- paní Boženy Káňové, bytem Ostrava-Hrušov, Na vrchu 574/10,  
  podíl ve výši ½ 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 213,- Kč ( tj.  400,74 Kč/m2) 
 
s c h v a l u j e  
 
nájem za pozemky parc.č. 1435/13, ost. plocha, ost.komunikace,  
o výměře 8 m2 a parc.č. 1475/20, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2, 
kat.území Šumbark, na kterém se nachází místní komunikace Školní  
od spoluvlastníků: 
- paní Pavly Křižánkové, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1174/101b,   
  podíl ve výši ½ 
- paní Boženy Káňové, bytem Ostrava-Hrušov, Na vrchu 574/10,  
  podíl ve výši ½ 
za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/rok od 1.1.2012 do doby výkupu a úhradu 
bezdůvodného obohacení  za období od července 2011 do prosince 2011 
v celkové výši 225,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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1887/32RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město – MUDr.  Matusíková_____________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
výkup  pozemků parc.č. 803/2, ost.plocha, zeleň o výměře 478 m2,  
parc.č. 810/2, ost.plocha , zeleň o výměře 495 m2, parc.č. 810/3, ost.plocha, 
zeleň o výměře 130 m2, parc.č. 815/2, ost.plocha, ost. komunikace  
o výměře 2 m2 a parc.č. 852/2, ost.plocha, zeleň o výměře 201 m2  
v kat. území Havířov-město,  
na kterých se nachází chodníky a část ul. Ostrovského,  
celková výměra pozemků je 1 306 m2 
od vlastníka paní MUDr. Anny Matusíkové, bytem Havířov-Bludovice,  
Soví 1037/5 dle znaleckého posudku,  
a to za kupní cenu celkem 699 450,- Kč (tj. cca 535,- Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1888/32RM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 4563 a  parc. č. 4527, k.ú. Havířov-město,  
                                užívaných jako spojovací chodník na lokalitu Na Důlňáku______________    
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemků parc. č. 4527, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 416 m2  
a parc. č. 4563, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 478 m2, 
užívaných jako pěší spojovací komunikace s lokalitou ul. Na Důlňáku,   
prodávající: manž. František Chrástek a Anna Chrástková, Novoveská 234,  
688 01 Kunovice,   
kupní cena: dohodou ve výši 300,-Kč/m2, tj. za výměru 894 m2  
celkem 268.200,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
1889/32RM/2012 - Pronájem  části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. pronájem části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark o výměře 20 m2,  

paní Marcele Ziemniokové, bytem Havířov-Šumbark, E.Destinnové 1171/3b, 
IČ: 121 11 325 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem spotřebního 
zboží za podmínek: 
- na dobu neurčitou  od 1.1.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle metodické pomůcky: 
  20 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok = 8 000,- Kč/ročně 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou 
  schůdnost přístupu ke stánku. 
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2. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark  
    o výměře 20 m2  
    s nájemcem paní Alicí Crhákovou, bytem Havířov-Šumbark, U Tesly 3/1173,  
    IČ: 471 78 281 dohodou k 31.12.2011 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.3.2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1890/32RM/2012 - Prodloužení pronájmu částí pozemků v k.ú. Havířov-město, 
                                 za účelem vyhrazeného stání pro vozidla taxi_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním, na ul. Železničářů 
v Havířově-Městě,   
pro pana Petra Hadaše, Dolní 100, Dolní Lutyně, za podmínek:  
- na  dobu určitou (1 rok) s účinností od 1.2. 2012 
- za částku 30.000,-Kč/1stání/rok vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
  jednorázově při podpisu nájemní smlouvy 
- v případě porušení podmínek nájemní smlouvy je výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
2. 
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 6 s podélným stáním, na ul. Československé 
armády v Havířově-Městě,  
pro pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28, za podmínek:  
- na  dobu určitou (1 rok) s účinností od 1.2. 2012 
- za částku 30.000,-Kč/1stání/rok vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
  jednorázově při podpisu nájemní smlouvy 
- v případě porušení podmínek nájemní smlouvy je výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
3. 
prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 4 a parc.č. 281, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 7 s podélným stáním, na ul. Československé 
armády v Havířově-Městě,   
pro pana Viktora Němce, bytem 1. máje 831/9, Havířov-Město, za podmínek: 
- na  dobu určitou (1 rok) s účinností od 1.3. 2012 
- za částku 30.000,-Kč/1stání/rok vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
  jednorázově při podpisu nájemní smlouvy 
- v případě porušení podmínek nájemní smlouvy je výpovědní lhůta 1 měsíc 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemních smluv 

                                                                                                            Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: 31.3. 2012     
________________________________________________________________________________ 
 
1891/32RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,   
                                 městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“ – doplnění stok__________            
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby:  
„Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“  
 
1. výpůjčku pozemku k. ú. Prostřední Suchá  

části  parc. č. 2368, v rozsahu cca 26 m2,  
půjčitel: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ: 277 69 127 
vypůjčitel: statutární město Havířov, stavebník kanalizační přípojky 
k finskému domku na parc. č. 2366/2,  
ve vlastnictví pana Martina Valáška, Nový Svět 486/58,  
Havířov-Prostřední Suchá,    

 
2. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá 

a) na části parc. č. 160/1, v rozsahu cca 111 m2,  
půjčitel a povinný: Zbygniew Koźusznik, Školní 865, Orlová-Lutyně, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 

b) části parc. č. 155/7, v rozsahu cca 74 m2,  
půjčitel a povinný: Danuše Santariusová, Nový Svět 545/12c, Havířov-
Prostřední Suchá 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
3. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Dolní Suchá 

a) na části parc. č. 1657, v rozsahu cca 24 m2,  
    půjčitel a povinný: Ing. Ivo Cimala, U Školy 110/27, Havířov-Dolní Suchá 
                                   Ing. Ladislav Cimala, Husova 805/21, Český Těšín  

vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
b) na části parc. č. 2264 v rozsahu cca 121 m2,  

půjčitel a povinný: Karel Bolek a Zdeňka Bolková, Tylova 205/1,  
Havířov -Město,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 



 
USNESENÍ 

z 32. schůze Rady města Havířova 
konané dne 22.2.2012 

22 

stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
c) na části parc. č. 2181 v rozsahu cca 241 m2,  

půjčitelé a povinní, podíloví spoluvlastníci uvedení dle podílů na LV 145:   
- Libuše Miksová, Dlouhá třída 468/13a), Havířov – Město 
- Václav Kožorek, Prachatická 226/12, Havířov – Dolní Suchá    
- Rudolf Šlapeta, Prachatická 227/2, Havířov – Dolní Suchá    
- Zdeněk Vanke, Osadní 697/13, Havířov – Prostřední Suchá,  
- manž. Jan Pawlas a Miroslava Pawlasová, Okrajová1354/15, Havířov- 
  Podlesí, 
- Vlastibor Folwarczny,  Prachatická 228/4, Havířov – Dolní Suchá   
- Dagmar Folwarczná, Prachatická 228/4, Havířov – Dolní Suchá   
- Vratislav Prosil, Opletalova 596/6, Havířov – Šumbark,  
- manž. Vladislav Studnicki, Božena Studnická, Prachatická 343/6,  
  Havířov-Dolní Suchá   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle 
zaměření  

 
d) na části parc. č. 2114/1, v rozsahu cca 183 m2,  

půjčitelé a povinní, podíloví spoluvlastníci uvedení dle podílů na LV 544:   
- Petr Lukesz, Orlí 418/6, Havířov – Šumbark 
- manž. Alan Stankuš, Bronislava Stankušová, Čapkova 1518/25, Karviná-    
  Nové Město,  
- Pavel Bela, Petřvaldská 325/74, Havířov – Šumbark,  
- Olga Hruboňová, Konzumní 412/23, Havířov – Šumbark, 
- Yvona Aligerová, Petřvaldská 325/74, Havířov – Šumbark,  
- Jan Gajda, Povoznická1277/1a, Havířov – Prostřední Suchá,  
- Zdeněk Wawrzyczek, Rudé Armády 2972/4c, Karviná- Hranice,  
- Kamil Valíček, Havířská 1569/16, Karviná-Nové Město,  
- Lukeszová Taťána, Orlí 418/6, Havířov-Šumbark,  
- manž. Josef Seyrid, Renáta Seyfrydová, Letní 486/13, Havířov-Šumbark,  
- manž. Ing. Dušan Pauček, MUDr. Dagmar Paučková, Jaselská 1196/2a,    
  Havířov-Město,  
- manž. Argiris a Dagmar Vlachopulosovi, Studentská 1150/16,  
  Havířov-Podlesí  
- manž. Roman Dvořák a Renata Dvořáková, Letní 486/13,  
   Havířov-Šumbark,  
- Jiří Potoček, Chatařská 369/3, Havířov, Dolní Suchá,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle 
zaměření  

 
4. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Šumbark 

a) na části pozemku parc. č. 2236, v rozsahu cca 435 m2, 
půjčitelé a povinní podíloví spoluvlastníci dle podílů na LV 139, 
- Zdeněk Přeliáš, Výletní 124/14, Havířov-Šumbark, 
- Štěpán Potyš, Výletní 123/16, Havířov-Šumbark, 
- Vanda Clebovczyková, Výletní 122/18, Havířov-Šumbark, 
- Zdeňka Pachlová, Výletní 123/16, Havířov-Šumbark, 
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- Jana Schreiberová, Výletní 123/16, Havířov-Šumbark, 
- Jerzyna Adamczyk, Gottwalda 69/pc) Katowice 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
b) na části pozemku parc. č. 2297, v rozsahu cca 44 m2, 
    půjčitelé a povinní podíloví spoluvlastníci dle podílů na LV 95, 

- Jana Kaštovská, Smrková 309/9, Havířov-Šumbark,  
- Bronislava Króliczková, U Křížů 119/20, Havířov-Šumbark,  
- Pavla Tomanová, Výletní 311/6, Havířov-Šumbark, 
- Vanda Rajdusová, Lomená 227/13, Havířov-Šumbark,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření,  

 
c)  na části pozemku parc. č. 2227, v rozsahu cca 7 m2, 

půjčitelé a povinní podíloví spoluvlastníci dle podílů na LV 668, 
- manž. Štěpán Potyš, Jiřina Potyšová, Výletní 123/16, Havířov-Šumbark, 
- Zdeňka Pachlová, Výletní 123/16, Havířov-Šumbark, 
- Jana Schreiberová, Výletní 123/16, Havířov-Šumbark, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
d) na části pozemku parc. č. 2278/1, v rozsahu cca 44 m2,  

půjčitelé a povinní,  
- manž. Stanislav Valášek, Alena Valášková, Podlesní 116/14,  
  Havířov-Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
e) na části pozemku parc. č. 2294, 2295, 2296, v celk. rozsahu cca 270 m2, 

půjčitelé a povinní podíloví spoluvlastníci dle podílů na LV 95, 
- Helena Zygmová, Podlesní 120/22, Havířov-Šumbark, 
- Roman Zygma, Vysoká 712, Petřvald,  
- Jarmila Gelnarová, Čs. Armády 440, Orlová-Poruba,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
f) na části pozemku parc. č. 2281, v rozsahu cca 60 m2, 

půjčitel a povinný: Květoslava Smelíková, Podlesní 117/16,  
Havířov-Šumbark, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
g) na části pozemku parc. č. 2278/3, v rozsahu cca 59 m2, 

půjčitel a povinný: Dušan Gombala, Podlesní 344/14a, Havířov-Šumbark, 
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vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
h) na části pozemku parc. č. 2274, v rozsahu cca 79 m2, 
    půjčitelé a povinní podíloví spoluvlastníci dle podílů na LV 694, 

- Miloš Jankovič, Dr. Glazera 1216/13, Horní Suchá, 
- Milada Jankovičová, Karviná 1188/14, Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření  

 
K bodu 1-4: 
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací,  
  do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
  pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
  umístěné na pozemku  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                       
                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                                     náměstek primátora  
                                                                             pro ekonomiku a správu majetku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 32. schůze Rady města Havířova 
konané dne 22.2.2012 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 32. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.2.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 32. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.2.2012 

II.část 
 
 

1892/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 24, k.ú. Havířov-město    
 
1893/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 307/1, 712/1,303,  
                                 k.ú. Dolní Datyně      
 
1894/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1/1, 375, k.ú. Šumbark  
            
1895/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1374/70, 1374/72,  
                                 k.ú. Šumbark 
 
1896/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
 
1897/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
 
1898/32RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech  
 
1899/32RM/2012 - Obecné záměry pronájmu nebytových prostor  
 
1900/32RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice 
 
1901/32RM/2012 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město 
 
1902/32RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě  
 
1903/32RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – ukončení nájmu dohodou 
 
1904/32RM/2012 - Městské podnikatelské centrum - žádost o souhlas s podnájmem  
                                 nebytových prostor 
           
1905/32RM/2012 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev 
 
1906/32RM/2012 - Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo ředitele  
                                 ZŠ F. Hrubína 
 
1907/32RM/2012 - Změna názvu projektu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
                                 – změna usnesení 
 
1908/32RM/2012 - Informativní zpráva o přijatých darech příspěvkovými organizacemi  
                                zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2011 
 
1909/32RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem  
                                životního prostředí – změna usnesení 
 
1910/32RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Nadací OKD 
 
1911/32RM/2012 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,       
                                příspěvkové organizace 
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1912/32RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku 
 
1913/32RM/2012 - VZ/04/OSV/2012 „Zajištění ubytování, stravování a dopravy  
                                 na rekondičně ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“  
                                 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  
 
1914/32RM/2012 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města  
                                 – „Přitažlivé město Havířov“ 
 
1915/32RM/2012 - Česko-polský projekt „Aktivní sousedství – činnosti aktivizující spolupráci  
                                 třech partnerských měst“ – žádost o bezplatné užití znaku města Havířova 
  
1916/32RM/2012 - Žádost o nadační příspěvek Nadace OKD na rekondičně ozdravné pobyty 
 
1917/32RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje 
             
1918/32RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 5  
                                 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 
 
1919/32RM/2012 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční akce – Dopravní  
                                 terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č.1 k SOD č. 1951/OIV/2011 
 
1920/32RM/2012 - Spoluúčast na výstavbě kanalizačního řádu splaškové kanalizace v lokalitě  
                                Prostřední Suchá  
 
1921/32RM/2012 - „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství “  
                                 zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby  
 
1922/32RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.II 
 
1923/32RM/2012 - Žádost DrSc. Ing. Otakara Lucáka, CSc., o nápravu z důvodu  
                                 nedodržování předpisů o silničním provozu na ul. Přátelství 
       
1924/32RM/2012 - VZ/01/OKS/12 – Smlouva o poskytování odborných služeb  
                                (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů  
                                 a kanalizací statutárního města Havířov)  
 
1925/32RM/2012 - VZ/02/OKS/12 - Zajištění smluvních veterinárních lékařů pro trvalé  
                                 označování psů identifikačním čipem - vyhlášení poptávkového řízení  
                                 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
1926/32RM/2012 - VZ/KP/1/12-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov 
                                 v květech 2012“  
   
1927/32RM/2012 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2012 - floristická soutěž   
                                „10 divů světa“  
 
1928/32RM/2012 - Změna stavebníka v žádosti o stavební povolení k akci  
                                 ,,Rekonstrukce objektu Lidická“ z Domov seniorů Havířov, příspěvková          
                                 organizace na statutární město Havířov 
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1929/32RM/2012 - Přijetí majetku po zemřelé 
 
1930/32RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 organizačního odboru 
 
1931/32RM/2012 - Stížnosti - přehled za r. 2011 
 
1932/32RM/2012 - Doporučení komisí RMH  
 
1933/32RM/2012 - Sociální fond 
 
1934/32RM/2012 - OŘ/9/OKS/11 - „Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov" -   

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
1935/32RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor – kinokavárny,  
                                kinobaru v I.NP, zábavního klubu v I. a II. PP v objektu Kina Centrum  
                                na náměstí Republiky 
 
1936/32RM/2012 - Změny v povodňové komisi   
 
1937/32RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH 
 
1938/32RM/2012 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Splašková kanalizace Dolní  
                                a Prostřední Suchá” a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu “Splašková  
                                kanalizace Bludovice a Dolní Datyně” 
 
1939/32RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické služby Havířov a.s.  
                                – stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti  
                                valné hromady  
 
1940/32RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do města Štrba na Slovensku 
 
1941/32RM/2012 - Komise Svazu měst a obcí ČR             
 
1942/32RM/2012 - Účast na zasedání dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s. 
 
1943/32RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 32. Schůze Rady města Havířova,  

konané dne 22.2.2012 
II.část 

 
1892/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 24, k.ú. Havířov-město______         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 24,  
k.ú. Havířov-město, za účelem uložení plynárenského zařízení distribuční 
soustavy, za jednorázovou úhradu dle výměry 30 m2 ve výši 5.000,- Kč + DPH, 
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč celkem,  
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem: Hornopolní 3314/38, Ostrava, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1893/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 307/1, 712/1,303,  
                                k.ú. Dolní Datyně_________________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení č. 1760/30RM/2012 ze dne 18.1.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 307/1, 
712/1, 303, k.ú. Dolní Datyně , za účelem uložení plynárenského zařízení 
distribuční soustavy, za jednorázovou úhradu dle výměry 106 m2 ve výši 
13.250,- Kč + DPH, tj. 13.250,- Kč + 2.650,- Kč = 15.900,- Kč celkem,  
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem: Hornopolní 3314/38, Ostrava, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ : 277 68 961, zast. RWE GasNet, s.r.o.,  
se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567  
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1894/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1/1, 375, k.ú. Šumbark_____  
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1/1, 375, 
k.ú. Šumbark  za účelem uložení kanalizačního řadu v rámci stavby : 
„Havířov-Šumbark, Náměstí T.G.Masaryka – rekonstrukce kanalizace“  
za jednorázovou  úhradu při výměře 359,68 m2, ve  výši  44.960,- Kč + DPH, 
tj. 44.960,- Kč  + 8.992,- Kč = 53.952,-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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1895/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1374/70, 1374/72,  
                                 k.ú. Šumbark____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1374/70, 
1374/72, k.ú. Šumbark za účelem umístění podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě , 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 
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1896/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Bludovice za 
účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby : 
„Metropolitní optická síť –  V. etapa, 3., 4., a 5. stavba„ , za jednorázovou 
úhradu při výměře 12.567,61 m2, ve výši 126.000,- Kč + DPH,  
tj. 126.000,- Kč + 25.200,- Kč = 151.200,- Kč celkem 
a to parc.č. : 
dle GP č. 3383 – 864/2010, parc.č. 45/1, 47, 48, 51, 53/1, 53/2, 56/1, 56/4, 56/5, 
56/9, 72, 73, 81, 85, 88/1, 92/1, 109/1, 118, 128, 132, 136, 137/2, 137/5, 144, 
145, 152 
dle GP č. 3382 – 854/2010, parc.č. 202/2, 202/78, 202/79, 202/80, 202/88, 
229/1, 234/1, 234/3, 235/2, 235/3, 236/3, 243/1, 246, 249, 252, 524/2, 524/64 
dle GP č. 3389 – 885/2010, parc.č. 257/1, 261, 265, 270/1, 272, 298/1, 399/1, 
511/3, 511/6, 511/10, 511/11, 511/12, 511/13, 511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 
511/18, 511/21, 511/23, 511/24, 511/25, 511/44, 511/45, 511/58, 511/59, 
511/79, 511/84, 511/85, 511/88, 511/97 
ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava,  
28. října 1168/102, PSČ  702 00, IČ : 258 16 179 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
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1897/32RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 944/674, 944/347, 944/349, 
944/361, k.ú. Šumbark, dle GP č. 1528 – 762/2011 ze dne 1.12.2011 za účelem 
uložení energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy v rámci stavby: 
„ Připojení nového OM prodloužením kabelové smyčky nn, Havířov, U Nádraží 
1204/2a „ , za jednorázovou úhradu při výměře 18,3 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  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.5. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1898/32RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 19,60 m2 v suterénu obytného 

domu ul. Akátová 3, Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Leoně Draslíkové, 
dohodou k 29. 2. 2012 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19,60 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Akátová 3, Havířov-Šumbark,  
p. Pavlu Musilovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Lípová 17, Havířov-Město,  
    p. Anně Kratochvílové, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6 m2 v suterénu obytného 
    domu ul. Tesařská 1, Havířov-Město, 
    p. Anně Kováčové, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
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1899/32RM/2012 - Obecné záměry pronájmu nebytových prostor________________________  
              

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 18. 1. 2012 č. 1766/30RM/2012, bod 2., 
ve věci schválení obecného záměru pronájmu nebytových prostor – garážového 
stání č. 1 o výměře 19,61 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou  
ul. Karvinská 3, Havířov-Město.  
Určeno k pronájmu nájemníkům DPS Karvinská 
 
s c h v a l u j e 
 
1. obecný záměru pronájmu nebytových prostor – garážového stání č. 1 a č. 6,  

každé o výměře 19,61 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. 
Karvinská 3, Havířov-Město. Minimální nájemné je stanoveno na 500,- 
Kč/m2/rok vč. DPH. 

 
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 35,18 m2 v přízemí 

samostatné části budovy zdravotního střediska ul. Studentská 26,  
Havířov – Podlesí  

 
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 49,11 m2 

v přízemí objektu zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov-
Šumbark 

________________________________________________________________________________ 
 
1900/32RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 209 o výměře 19,81 m2 ve 2. 
nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,  
spol. SENREALIT Morava s.r.o., IČ: 28656849, k provozování realitní 
kanceláře, za podmínek: 
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2012 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

         Z: vedoucí OSM 
         T: 31. 3. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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1901/32RM/2012 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 102,75 m2 v přízemí obytného 
domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město, Občanskému sdružení ADRA, 
Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek, IČ: 61388122,  
k provozování sociálního šatníku, za podmínek: 
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
1902/32RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 6,84 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Na Nábřeží 763/127 Havířov-Město,  
    nájemci p. Vlastimilu Juračkovi, dohodou k 29. 2. 2012 
 
2. pronájem nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Na Nábřeží 763/127 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 od 1. 3. 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1903/32RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – ukončení nájmu dohodou_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor - místnosti č. 309  

o celkové výměře 73,10 m2  
a podílu na společných prostorách o výměře 31,10 m2 ve 3. nadzemním 
podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
nájemci spol. ERKAT, v.o.s., IČ: 47984414, dohodou k 29. 2. 2012 

 
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 309  

o výměře 73,10 m2  
a podílu na společných prostorách o výměře 31,10 m2  
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,  
ul. Palackého 2, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
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1904/32RM/2012 - Městské podnikatelské centrum - žádost o souhlas s podnájmem  
                                 nebytových prostor_______________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor - místnosti č. 207 o celkové výměře 59,20 m2  
a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 2. nadzemním podlaží 
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
nájemci p. Janu Poláčkovi, IČ: 73052159, pro spol. fashion IREA s.r.o.,  
zast. jediným jednatelem p. Janem Poláčkem, bytem Moravská 37,  
Havířov-Šumbark, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
 
1905/32RM/2012 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. udělení ocenění za dlouhodobou nadstandardní pedagogickou činnost  
    těmto pedagogickým pracovníkům: 
 

Mgr. Aleně Chlebíkové ze ZŠ Mládežnická  
Mgr. Danielu Gwóźdźovi z Gymnázia Komenského  
Bc. Miroslavě Turecké z MŠ Balzacova  
Paní Marii Březinové ze ZŠ Žákovská  
Mgr. Miroslavu Hlavačkovi ze ZŠ Františka Hrubína 

 
2.udělení ocenění za příkladnou reprezetanci města Havířova těmto  
   žákům/studentům: 
 

Tomáši Charvátovi z Gymnázia Havířov-Podlesí v soutěži:  
Mladý chovatel – 3. místo v národním kole 
Biologická olympiáda – 2. místo v krajském kole  
 
Daniele Mlčúchové ze ZŠ Jarošova v soutěži: 
Biologická olympiáda – 1. místo v krajském kole  
 
Emilu Pavelkovi z Gymnázia Havířov-Podlesí v soutěži: 
Matematická olympiáda – 3. místo v krajském kole  
 
Kateřině Gemrotové z Gymnázia Komenského v soutěži: 
Pythagoriáda – 1. místo v krajském kole  
 
Družstvu ze ZŠ Gorkého ve složení: Jiří Benda, Adam Kroliczek, Josef 
Slováček, Jan Vínovský 
v soutěži: Zelené podnikání – 1. místo v celostátní soutěži  
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u k l á d á                                                            
 
1.  informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků,  
    žáků/studentů  
 
2. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým  
    pracovníkům, žákům/studentům 

           Z: vedoucí OŠK 
           T: březen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1906/32RM/2012 - Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo ředitele  
                                 ZŠ F. Hrubína___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo 
ředitele Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
v tomto složení: 
 

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové:  Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  
                          PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Igor Zaťko, odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Naděžda Tenčíková, pedagogický pracovník školy 
                           Mgr. Jana Franková, školní inspektorka České školní inspekce  
         Ing. Petr Smrček, zástupce školské rady 
 
r o z h o d l a  
 
přizvat odborníka s hlasem poradním:  Bc. Michaelu Horňákovou  

           
u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 
pracovního místa ředitele dotčené základní školy bezodkladně po jejím 
jmenování 

              Z: vedoucí OŠK 
               T: únor 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1907/32RM/2012 - Změna názvu projektu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
                                 – změna usnesení_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení čís. 871/14RM/2011 ze dne 1.6.2011 a čís. 1841/31RM/2012 
ze dne 1.2.2012 takto:  
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název projektu ,,Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Petřvaldská“  
se mění na ,,Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků  
MŠ Havířov-Šumbark, Petřvaldská 32/262“ 

________________________________________________________________________________ 
 
1908/32RM/2012 - Informativní zpráva o přijatých darech příspěvkovými organizacemi  
                                zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2011____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o přijatých finančních a věcných darech příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2011  
dle důvodové zprávy     

________________________________________________________________________________ 
 
1909/32RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem  
                                životního prostředí – změna usnesení________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení  1534/25RM/2011 ze dne 16.11.2011 v části II, která nově 
zní takto: 
 
„Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í  
 
II. 
s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR v celkové 
výši 1.294.596,- Kč (celkové předpokládané náklady projektu 3 507 571,- 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“ 

________________________________________________________________________________ 
 
1910/32RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                 Nadací OKD____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých Nadací OKD 
v celkové výši 508.960,- Kč příspěvkovými organizacemi města  
dle přílohy č. 1, 2 a 3 
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1. Městská knihovna Šrámkova 1620/2a, Havířov – Podlesí (IČ 00 60 12 50) 
na projekty:  
Práce s romskou mládeží       
     ………….13.460,- Kč 
Už to umím, vnoučku       
     ………….85.500,- Kč 

 
2. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

(IČ 75 08 57 47) 
na projekt: 
Ve zdravém těle zdravý duch      
      ………..110.000,- Kč 

 
3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21) 

na projekt: 
Přírodní učebna ve školní zahradě      
     ………..300.000,- Kč 
 

a s poskytnutím pozemku par.č. 1430 k.ú. Havířov-město, obec Havířov  
na dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu:  
Přírodní učebna ve školní zahradě 

________________________________________________________________________________ 
 
1911/32RM/2012 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,       
                                 příspěvkové organizace___________________________________________ 
   

Rada města Havířova 
 
u k l á d á  
 
1. ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace rekondičně- 

ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, letního integrovaného rekondičního 
pobytu dětí s poruchami pohybového ústrojí a týdenních příměstských táborů 
dětí pro rok 2012 zapracovat do návrhu úprav rozpočtu  I. na rok 2012  
- 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 2012 
  

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 2012 z účtu 
příspěvkové organizace ASTERIX – Střediska volného času Havířov na 
příjmový účet města Havířova 

                                                                 Z: ředitelka ASTERIX-u 
                                                                 T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
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1912/32RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Tamary Šeligové, ředitelky SANTÉ – centra 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvkové organizace do 
Turčianských Teplic na Slovensku, která se uskuteční ve dne 6.3.2012  
za účelem organizačního zajištění pobytů osob se zdravotním postižením 

________________________________________________________________________________ 
 
1913/32RM/2012 - VZ/04/OSV/2012 „Zajištění ubytování, stravování a dopravy  
                                 na rekondičně ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“  
                                 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________________________  
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky VZ/04/OSV/2012 – „Zajištění 
ubytování, stravování a dopravy na rekondičně-ozdravné pobyty dětí 
v Chorvatsku pro rok 2012“ 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu služebním vozidlem MMH do Chorvatska, Drvenik, 
v délce max. 4 dnů v zahraničí v období od  23.2.2012 do 12.3.2012, 
k prověření nabízených prostor na rekondičně-ozdravné pobyty dětí 
v Chorvatsku pro rok 2012,  které se zúčastní  Bc. Eva Kiedroňová, ředitelka 
příspěvkové organizace ASTERIX – Středisko volného času Havířov,  
pí. Eva Radová, členka RMH a zástupce odboru sociálních věcí MMH  

________________________________________________________________________________ 
 
1914/32RM/2012 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města –  

                      „Přitažlivé město Havířov“________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrované plánu rozvoje města - 
„Přitažlivé město Havířov“ s Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 

________________________________________________________________________________ 
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1915/32RM/2012 - Česko-polský projekt „Aktivní sousedství – činnosti aktivizující spolupráci  
                                 třech partnerských měst“ – žádost o bezplatné užití znaku města Havířova 
  

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
bezplatné užití znaku města Havířova na propagačních a dalších materiálech 
souvisejících s česko-polským projektem „Aktivní sousedství – činnosti 
aktivizující spolupráci třech partnerských měst“  

________________________________________________________________________________ 
 
1916/32RM/2012 - Žádost o nadační příspěvek Nadace OKD na rekondičně ozdravné pobyty_  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD v r. 2012 
statutárnímu městu Havířov na projekty v rámci programu „Pro zdraví“:  

 
1. „Rekondičně ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku“ 
2. „Rekondičně ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením na Slovensku“ 
3. „Rekondičně ozdravné pobyty seniorů  na Slovensku“   
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
žádostí o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí  

________________________________________________________________________________ 
 
1917/32RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje_______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012 
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1 

 
                              Z: vedoucí OSR 
                                                        T: únor 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
1918/32RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 5  
                                 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
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1. doplnění Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle bodu 10.1.2 čl. 10   
    Subdodavatelé (podzhotovitelé) o společnosti uvedené v Příloze č. 3 
 
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11  čl. 2, odst. 2.1., Přílohy  
    této SOD č. 1 o dodatečné stavební práce za cenu 1 082 272,50 Kč bez DPH  
   (1 298 727,00 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 4 
 
3. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11  čl. 2, odst. 2.1., Přílohy  
    této SOD č.1 stavebních prací za cenu -1 082 272,50 Kč bez DPH  
    (- 1 298 727,00 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 4  
 
4. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení Stavby 
    č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení.  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
ze dne 18.1.2011 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 03/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1919/32RM/2012 - „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční akce – Dopravní  
                                 terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č.1 k SOD č. 1951/OIV/2011_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. změnu technického řešení komunikace pro pěší a cyklisty přes železniční  
    koridor v rámci vlakového nádraží Havířov 
 
2. uzavření Dodatku č.1 k SOD č.1951/OIV/11 s projektantem  
    Ing. arch. Danielem Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457 dle bodu č. 1  
    tohoto usnesení 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 k SOD č. 1951/OIV/11 s projektantem  
Ing. arch. Danielem Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457 
 

                      T: 02/2012 
                      Z: vedoucí OIV 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.1 k SOD  
č. 1951/OIV/11 s projektantem Ing. arch. Danielem Labuzíkem, Ostrava,  
IČ: 73192457 

________________________________________________________________________________ 
 
1920/32RM/2012 - Spoluúčast na výstavbě kanalizačního řádu splaškové kanalizace v lokalitě  
                                Prostřední Suchá ________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr spolupráce na stavbě „Splašková kanalizace Skleníky – Nový Svět do 
sběrače F“ mezi městem Havířov a společnostmi GASCONTROL PLAST, a.s., 
RPG RE Assets, s.r.o., Skleníky Nový Svět, s.r.o.  
a Praha West Investment k.s. v rozsahu dle přílohy  
 
u k l á d á  
 
vypracovat „Smlouvu o spolupráci a finančním zabezpečení stavby“ mezi 
městem Havířov a společnostmi GASCONTROL PLAST, a.s.,  
RPG RE Assets, s.r.o., Skleníky Nový Svět, s.r.o. a Praha West Investment k.s.
           
        Z:  vedoucí OPS 

          T:  13.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1921/32RM/2012 - „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“   
                                zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“ 
rozdělení předmětu plnění na části:  ne  
následné zakázky (opce):   ne  

 
2. dílčí plnění:     ano  
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu  
 
4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  

a) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Těšnov 1/1059,  
    110 00 Praha 1, IČ : 285 05 913 
b) MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno,  
    IČ : 283 05 043 
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c) Advokátní kancelář Paroulek, Čelakovského 8, 678 01 Blansko,  
    IČ : 662 21 340 
d) Schoenherr s.r.o., nám. Republiky 1079/1a, 1100 00 Praha 1- Nové Město,  
    IČ : 265 00 981 
e) Jan Dáňa Mgr., Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 – Střešovice,  
    IČ : 662 54 116 

 
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   zahájení :  4/2012 

ukončení :  12/2013 
 
7. základní hodnotící kritérium:  ekonomickou výhodnost nabídky 
    dílčí hodnotící kritéria: 
        výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  60% 
        popis způsobu plnění veřejné zakázky  
        a spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem  40% 
        (subkritéria tohoto dílčího kritéria: 

návrh postupu realizace předmětu veřejné zakázky   70%  
návrh způsobu spolupráce se zadavatelem    20% 

        výhodnost smluvních podmínek     10%) 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon") – čestné prohlášení 

 
9. profesní kvalifikační předpoklady:   
    podle § 54 zákona: 

písm. a) výpis z OR  
písm. b) doklad k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu  
              odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující  
              příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
písm. c) osvědčení o zápisu alespoň dvou osob dodavatele v seznamu   
              advokátů vedených Českou advokátní komorou  

           
10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 

podle § 55 zákona: 
písm. a) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti  
              za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, na minimální  
              výši 20 miliónů Kč.  
písm. c) Obrat za poslední dvě uzavřená účetní období, z nichž bude vyplývat  
              specializovaný obrat uchazeče v oblasti poskytování služeb v oblasti  
              veřejného investování v minimální výši 4 milióny Kč bez DPH  
              za každé účetní období. 

 
11. technické kvalifikační předpoklady: 
      a) podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: 

- seznam významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech 
  s uvedením rozsahu a dobou poskytnutí, jehož součástí musí být tyto  
  osvědčení: 
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  - nejméně 1 referenční list na služby spočívající v právním poradenství  
– právní analýzy/studie proveditelnosti/koncesního projektu při zajištění 
spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP), přičemž 
předpokládaná hodnota takové veřejné zakázky/koncese činila alespoň 
částku 100 miliónů Kč bez DPH. Osvědčení objednatele musí zahrnovat 
cenu, dobu poskytnutí služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 
služby provedeny řádně a odborně- 

- nejméně 5 referenčních listů na poskytování služeb spočívajících 
v komplexní administraci zadávacího/koncesního řízení dle zákona o 
veřejných zakázkách/koncesního zákona na zadání veřejné 
zakázky/udělení koncese na stavební práce pro veřejného zadavatele  
(sektorového zadavatele), přičemž alespoň 2 taková řízení musely 
směřovat k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce; 

 
b) podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona: osvědčení o vzdělání a odborné  

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných 
služeb s tím, že uchazeč musí disponovat nejméně 2 advokáty, garanty 
poskytování služeb, kdy každý z nich byl vedoucím týmu při komplexní 
organizaci alespoň 2 zadávacích/koncesních řízení v posledních 3 letech, 
kdy vždy alespoň jedno takové zadávací/koncesní řízení muselo směřovat 
k zadání veřejné zakázky/udělení koncese na stavební práce 
s předpokládanou hodnotou min. 100 mil. Kč bez DPH; každý advokát 
musí mít dále praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek/udělování 
koncesí v délce nejméně 3 let (životopis a osvědčení o zápisu v České 
advokátní komoře). 

 
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  

člen         
1. Ing. Petr Smrček       
2. Ing. Radoslav Basel      
3. Zdeněk Konečný      
4. Ing. Martin Hýl       
5. Eva Radová        
6. Bc. Alena Kleinbauerová  

 
náhradníci:  Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš, Ing. Kateřina Mikulová,  

                                                        Ing. Miroslav Szop , Bc. Michaela Horňáková 
                  

13. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 
 

p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi otevřením obálek s nabídkami a posouzením kvalifikace  
    uchazečů 
 
2. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízení Ing. Petra Smrčka,  
    náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 
 

3. vedoucího odboru investiční výstavby svoláním jednání komisí 
 
 



 
USNESENÍ 

z 32. schůze Rady města Havířova 
konané dne 22.2.2012 

45 

u k l á d á 
 
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: 30.3.2012   
________________________________________________________________________________ 
 
1922/32RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.II__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 
č.II dle přílohy 
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.II dle přílohy  

         Z: vedoucí OIV  
         T: 2/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
1923/32RM/2012 - Žádost DrSc. Ing. Otakara Lucáka, CSc., o nápravu z důvodu  
                                 nedodržování předpisů o silničním provozu na ul. Přátelství____________ 
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
písemnost DrSc. Ing. Otakara Lucáka, CSc., bytem Havířov-Životice,  
Přátelství 298/9c, ze dne 11.1.2012, včetně podpisového archu občanů, ve které 
žádá o přijetí nezbytných a trvalých opatření týkajících se silničního provozu  
na ul. Přátelství v Havířově-Životicích dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  
 
text v návrhu odpovědi na žádost DrSc. Ing. Otakara Lucáka, CSc.  
dle přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 2  

  
                                                                                                        Z: vedoucí OKS 
                                                                                                        T:  02/2012 
________________________________________________________________________________ 
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1924/32RM/2012 - VZ/01/OKS/12 – Smlouva o poskytování odborných služeb  
                                (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů  
                                 a kanalizací statutárního města Havířov)____________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
    pro VZ/01/OKS/12 Smlouva o poskytování odborných služeb (poradenství  
    pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů a kanalizací statutárního  
    města Havířov) 
 
2. uzavření smlouvy se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem  

Národní č.p.  984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 o poskytování 
odborných služeb (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury 
vodovodů a kanalizací statutárního města Havířov) za celkovou odměnu ve 
výši nejvýše 987 000,- Kč bez DPH (1 184 000,- Kč vč. DPH), s účinností od 
1.3.2012 a dobou trvání smlouvy do 31.12.2012 ve znění dle přílohy 

                      
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o poskytování 
odborných služeb (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů 
a kanalizací statutárního města Havířov) dle přílohy 
 

                                                                                                 Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 02/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1925/32RM/2012 - VZ/02/OKS/12 - Zajištění smluvních veterinárních lékařů pro trvalé  
                                 označování psů identifikačním čipem - vyhlášení poptávkového řízení  
                                 na veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
    na dodávku služeb VZ/02/OKS/12  - „Označování psů identifikačním čipem“ 
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
    dílčí plnění      ano (měsíční fakturace) 
 
2. Předmět veřejné zakázky – zajištění označování psů identifikačním čipem  
    na území města Havířova od 1.8.2012 do 31.12.2013 
 
3. Odeslání Výzvy k podání nabídky těmto zájemcům:   

a) Veterinární klinika LIFE s.r.o., IČ: 28610377, provozovna Havířov- 
    Prostřední Suchá 
b) MVDr. Zbyněk Horák-Veterinární klinika ANIVET, IČ: 68321490,  
    provozovna Havířov-Šumbark 
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c) MVDr. Michael Javora, IČ: 60559217, provozovna Havířov-Město 
d) MVDr. Ivona Galušková, provozovna Havířov-Město 
e) MVDr. Bohumíra Kotrlová, provozovna Havířov-Město 
f) MVDr. Tereza Carbolová, provozovna Havířov-Město 
g) MVDr. Jaromír Miklík, IČ: 44738315,  
    provozovna Havířov-Prostřední Suchá 
h) MVDr. Jaromír Vaculík, IČ: 44738480, provozovna Havířov-Šumbark 
i) MVDr. Jiří Maňhal, IČ: 66700612, provozovna Havířov-Podlesí 
j) MVDr. Tomáš Mašek, IČ: 41056230, provozovna Havířov-Město 
k) MVDr. Šárka Molková, provozovna Havířov – Šumbark 

 
4. Podmínky realizace veřejné zakázky   

a) k aplikaci musí být použity čipy odpovídající normám ISO 11784 a 11785  
b) zájemce poskytne potřebnou součinnost při poskytnutí příspěvku města  
    na úhradu nákladů za označení psů 
c) zájemce poskytne potřebnou součinnost při vedení evidence označených 
    psů a jejich chovatelů 
d) zájemce bude souhlasit se zveřejněním údajů ze smlouvy o poskytnutí  
    služby (firma, adresa, cena) na www.havirov-city.cz  
e) zadavatel si vyhrazuje právo od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit,  
    pokud k 1.8.2012 nenabude účinnosti  Obecně závazná vyhláška  
    k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů. 

 
5. Základní kvalifikační předpoklady: podle ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb.  
 
6. Profesní kvalifikační předpoklady:           

Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní  
činnosti v rozsahu: veterinární a léčebné činnosti v chovech zvířat  
Povolení k výkonu odborné veterinární činnosti 

 
7. Lhůta a místo pro podání nabídek: 30.3.2012 do 12:00 hodin  

v podatelně MMH 
 
8. Zadávací lhůta:    do 30. 4. 2012 
 
9. Zveřejnění na www.havirov-city.cz 
 
p o v ě ř u j e   
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem 
Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/02/OKS/12      
 
u k l á d á  
 
odeslat Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
VZ/02/OKS/12 všem veterinárním lékařům a veterinárním klinikám z Havířova 

 
         Z: vedoucí OKS 
         T: 03/2012 
________________________________________________________________________________ 
 

http://www.havirov-city.cz/
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1926/32RM/2012 - VZ/KP/1/12-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov 
                     v květech 2012“__________________________________________________  

   
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku ze Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu pro VZ  
    zn.VZ/KP/1/12-TO „Zajištění a provedení floristické části akce Havířov  
    v květech 2012“   
 
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Svazu  
    květinářů a floristů České republiky, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc,  
    IČ 44 93 63 46  
 
u k l á d á 
 
odeslat výzvu k podání nabídky Svazu květinářů a floristů České republiky 

 
          Z: vedoucí TO 
          T: 27.2.2012 

p o v ě ř u j e 
 
poradu vedení rozhodnutím o zadání veřejné zakázky VZ/KP/1/12-TO 

________________________________________________________________________________ 
 
1927/32RM/2012 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2012 - floristická soutěž   
                                „10 divů světa“___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě v soutěži 
„10 divů světa“ konané v rámci akce Havířov v květech 16.6.2012 takto: 
 
1. místo -  peněžitý dar ve výši  10.000,- Kč 
2. místo -  peněžitý dar ve výši    7.000,- Kč 
3. místo -  peněžitý dar ve výši    5.000,- Kč 
 
u k l á d á 
 
informovat radu města o výsledku floristické soutěže Havířova v květech,   
„10 divů světa“ konané v Havířově dne 16.6.2012 
    

          Z: vedoucí TO 
          T: 7/2012   
________________________________________________________________________________ 
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1928/32RM/2012 - Změna stavebníka v žádosti o stavební povolení k akci  
                                 ,,Rekonstrukce objektu Lidická“ z Domov seniorů Havířov, příspěvková          
                                 organizace na statutární město Havířov______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e       
 
změnu stavebníka v žádosti o stavební povolení k akci ,,Rekonstrukce objektu 
Lidická“ z Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace na statutární 
město Havířov – odbor investiční výstavby. 
 

p o v ě ř u j e 
 
ředitele Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ve spolupráci 
s vedoucím odboru investiční výstavby k podání žádosti o změnu stavebníka 
v žádosti o stavební povolení k akci ,,Rekonstrukce objektu Lidická“ 
 

          Z: ředitel DSH,  
                    vedoucí OIV 
          T: únor 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1929/32RM/2012 - Přijetí majetku po zemřelé_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přijetí majetku po zemřelé na základě žádosti  JUDr. Pavly Doleželové  
    (spisová značka 36 D 1918/2010) v rozsahu dle přílohy  
 
2. odprodej použitelných věcí nabytých na základě usnesení o zastavení  
    dědického řízení 
 
u k l á d á 
 
sdělit rozhodnutí Rady města Havířova notářce JUDr. Pavle Doleželové 

                    
Z: vedoucí OVV 

                                                                 T: 3/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1930/32RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 organizačního odboru______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
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1931/32RM/2012 - Stížnosti - přehled za r. 2011_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 
Havířov v roce 2011 dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
1932/32RM/2012 - Doporučení komisí RMH__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. doporučení komisí RMH, které nebyly součástí předkládaných materiálů  
    Radě města Havířova 
 
2. způsob plnění doporučení komisí RMH, které nebyly součástí předkládaných  
    materiálů Radě města Havířova dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
1933/32RM/2012 - Sociální fond_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout  
o přídělu do sociálního fondu ve výši 2,7 % z prostředků na platy zúčtovaných  
zaměstnancům zařazených do Magistrátu města Havířova a Městské policie 
Havířov od r. 2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
1934/32RM/2012 - OŘ/9/OKS/11 - "Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov" -   
                                rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________________ 
 

Rada města Havířova  
 

p ř i d ě l u j e  
 
veřejnou zakázku OŘ/9/OKS/11 - "Dodávka elektřiny pro statutární město 
Havířov" společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. IČ: 25458302, která 
předložila nejvhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 14.225.159,36 Kč  
bez DPH s tím, že jednotkové ceny jednotlivých tarifů vyplývají z přílohy č. 2 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
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2. místo: BICORN s.r.o, IČ: 27230112 
3. místo: Lumius, spol. s r.o., IČ: 25911945 
4. místo: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433 
 
u k l á d á  
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti ENSYTRA s.r.o. k zajištění 
dalšího postupu v zadávacím řízení  
 

Z: vedoucí OKS 
                                                                T: 28.2.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1935/32RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor – kinokavárny,  
                                kinobaru v I.NP, zábavního klubu v I. a II. PP v objektu Kina Centrum  
                                na náměstí Republiky_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výsledek veřejné soutěže p.č. 2/VS-MKS/2011 – na nájem nebytových prostor 
– kinokavárny, kinobaru v I.NP, zábavního klubu v I. a II. PP o celkové výměře 
564,28 m² v objektu Kina Centrum na náměstí Republiky, za podmínek veřejné 
soutěže, dle důvodové zprávy a příloh  
 
u k l á d á   
 
1. ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít s vítězem veřejné  

soutěže – spol. IAN PERFEKT, s.r.o., IČO 26840341 smlouvu o nájmu 
nebytových prostor v objektu Kina Centrum na náměstí Republiky  
za podmínek dle nabídky společnosti IAN PERFEKT, s.r.o., 

   
         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 29.2.2012 
 

2. po projednání s OIV MMH a nájemcem předložit RMH  způsob vypořádání  
    připomínek nájemce dle přílohy č. 2 
 

Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 13.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1936/32RM/2012 - Změny v povodňové komisi________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
npor. Mgr. Richarda Berného a Ing. Jiřího Bednáře z Povodňové komise  
města Havířova  
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j m e n u j e  
 
npor. Mgr. Petra Čížka a Ing. Václava Wichra členy Povodňové komise  
města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
1937/32RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH_________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova 
za rok 2011 

________________________________________________________________________________ 
 
1938/32RM/2012 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Splašková kanalizace Dolní  
                                a Prostřední Suchá” a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu “Splašková  
                                kanalizace Bludovice a Dolní Datyně”________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu zástupce vedoucího účastníka „Sdružení pro odkanalizování města  
    Havířova“ společnosti Metrostav a.s., IČ 00 01 49 15, jako zhotovitele  
    ve smlouvách o dílo č. 1817/OIV/2011 a č. 1818/OIV/2011 – dle přílohy 
 
2. změnu textu Článku II odst. 6 ve smlouvách o dílo č. 1817/OIV/2011  
    a č. 1818/OIV/2011, související s přenesením daňové povinnosti podle § 92e  
    zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
    předpisů, dle přílohy  
 
3. změny textu Přílohy č. 1 „Obchodní podmínky pro projekt Splašková  
    kanalizace …“ ke smlouvám o dílo č. 1817/OIV/2011 a č. 1818/OIV/2011 
    čl. 14.1 „Cena Díla“ a 14.7 „Platby“ – dle přílohy 
 
4. změnu čl. 17.7 „Sankce“ – dle přílohy  
 
p o v ě ř u j e  
 
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvám o dílo č. 1817/OIV/2011  
a č. 1818/OIV/2011 náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 
 
u k l á d á         
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1817/OIV/2011  
a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1818/OIV/2011 ze dne 26.10.2011 
  

Z: vedoucí OIV 
 T: 2/2012 

________________________________________________________________________________ 
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1939/32RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické služby Havířov a.s.  
                                – stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti  
                                valné hromady___________________________________________________    
 

Rada města Havířova  
jako zakladatel a jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s.  
a Havířovská teplárenská společnost, a.s. podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e  

 
1. termín a místo jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné  
    hromady      

a) Havířovská teplárenská společnost, a.s. (HTS) dne 16.5.2012  
    ve 13:00 hodin v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 
 
b) Technické služby Havířov a.s. (TSH) dne 16.5.2012 ve 13:45 hodin  
     v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 

 
2. program jednání jediného akcionáře společností HTS a TSH dne 16.5.2012 

  

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  
    majetku za rok 2011 
2. Řádná účetní závěrka za rok 2011 a návrh na 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 2011 
4. Vyjádření dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
   a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými  
   stejnou ovládající osobou za rok 2011 

    - o výsledcích kontrolní činnosti 
5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2011  
    a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011  
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2011 a stanovení výše  
    a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

 
ž á d á  
 
1. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného akcionáře  
    dne 16.5.2012 na oddělení kanceláře primátora v listinné a elektronické 
    podobě 

Z: předseda představenstva HTS      
     předseda představenstva TSH 
T: 4.5.2012 
 

2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti HTS a TSH  
    o účast na jednání  jediného akcionáře dne 16.5.2012 
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u k l á d á  
 
zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady  
a řediteli HTS i TSH  
 

  Z: vedoucí OPS 
T: 29.2.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1940/32RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do města Štrba na Slovensku________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Dominika Káni, předsedy Komise pro regionální 
spolupráci a partnerské vztahy RMH,  
do města Štrba na Slovensku, ve dnech 15.- 16. 3.2012,  
k účasti na konferenci SMO ČR na téma partnerství měst a obcí 

________________________________________________________________________________ 
 
1941/32RM/2012 - Komise Svazu měst a obcí ČR______________________________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
předsednictvu Svazu měst a obcí ČR jmenovat jako zástupce statutárního města 
Havířova do Komise pro zahraniční spolupráci  
RNDr. Vladimíra Macha, člena Zastupitelstva města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
1942/32RM/2012 - Účast na zasedání dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.____________            
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e       
 
JUDr. Bohuslavu Kochovu, vedoucí odboru právních služeb MMH,  
účastí na zasedání dozorčí rady společnosti KIC odpady, a.s.  
dne 8.3.2012 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu  
Moravskoslezského kraje                           

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smocr.cz/odborne-komise/komise-pro-zahranicni-spolupraci/zakladni-informace/komise-pro-zahranicni-spolupraci.aspx
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1943/32RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 33. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.3.2012 

 
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/20 230/Kl/2012 
 
V Havířově dne14.3.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 33. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.3.2012 

I.část 
 
 
1944/33RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 33. schůze RMH, konané dne 14.3.2012 
 
1945/33RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 32. schůze RMH  
 
1946/33RM/2012 - Schválení programu 33. schůze RMH, konané dne 14.3.2012 

 
1947/33RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1948/33RM/2012 - Informativní zpráva – doplnění informací k nájmu gastronomických  
                                 prostor v Kině Centrum 
 
1949/33RM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  
          
1950/33RM/2012 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                 za rok 2011 
 
1951/33RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 3. – 28. 
 
1952/33RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden  
                                 – prosinec 2011 
 
1953/33RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                 červenec 2010 – únor 2012 
 
1954/33RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Marie  
                                 Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2 
 
1955/33RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Marie  
                                 Pujmanové 1114/8 v Havířově – Šumbarku na  bytové jednotky o vel. 1+2   
 
1956/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbark 
 
1957/33RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 9 o velikosti 1+3    
                                 v domě na ulici  E.Urxe 284/3 v Havířově-Městě 
 
1958/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1200/34 v Havířově-Podlesí 
 
1959/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1   
                                 o vel. 1+2 na ulici Dukelská 681/5a v Havířově-Šumbark 
 
1960/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 28   
                                 o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město 
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1961/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 59  
                                 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město 
 
1962/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21   
                                 o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí 
 
1963/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 68   
                                 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí 
 
1964/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2   
                                 o vel. 1+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí 
 
1965/33RM/2012 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město 
 
1966/33RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                bytů 
 
1967/33RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu - Barbora Gáborová - změna usnesení  
                                č. 1738/30RM/2012 ze dne 18.1.2012 
 
1968/33RM/2012 - Záměr prodeje  pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80,  
                                k.ú. Prostřední Suchá 
 
1969/33RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3669, k.ú. Havířov-město 
 
1970/33RM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,  
                                Havířov-Životice 
 
1971/33RM/2012 - Záměr směny nemovitostí  s Moravskoslezským krajem 
 
1972/33RM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku v majetku města,  
                                parc. č. 284/14, za část pozemku parc. č. 284/2, v majetku spol. Lidl  
                                Česká republika v.o.s.      
 
1973/33RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město 
 
1974/33RM/2012 - Směna pozemku v majetku města, parc. č. 62/3, k.ú. Prostřední Suchá,  
                                 za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové       
 
1975/33RM/2012 - 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  
 
1976/33RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – pan Macura 
 
1977/33RM/2012 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark z majetku společnosti RAMONA real s.r.o. 
              
1978/33RM/2012 - Výkup  spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643  
                                a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena                 
 
 



 
USNESENÍ 

z 33. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.3.2012 

4 

1979/33RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České  
                                 republiky, s.p., do majetku města  
 
1980/33RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování 
                                chodníku na ul. Na Záguří“            
 
1981/33RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,  
                                městská část Bludovice a Životice“ – změny      
 
1982/33RM/2012 - Nabídka zemědělského družstva Rázová na odprodej pozemků  
                                v k.ú. Bludovice  
 
1983/33RM/2012 - Informace o Výměru MF ČR  č. 01/2012  
                                Zásady pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene 
 
1984/33RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice  
                                a parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá 
          
1985/33RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
 
1986/33RM/2012 - Záměr pronájmu pozemku parc.č.  1300, k.ú. Šumbark 
 
1987/33RM/2012 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č.  2411/4, k.ú. Šumbark 
 
1988/33RM/2012 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1919/2, k.ú. Šumbark 
 
1989/33RM/2012 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní  
                                 dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD)   
                                 provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v roce 2011 
 
1990/33RM/2012 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní  
                                 obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova  
                                 v roce 2011 
 
1991/33RM/2012 - Zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice       
 
1992/33RM/2012 - Uzavření smlouvy o výpůjčce a o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
                                břemene ve prospěch Moravskoslezského kraje 
 
1993/33RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, lokalita Petřvaldská“           
 
1994/33RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                               „Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, lokalita U Jelena“            
   
1995/33RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita  
                                Modřínová“            
   
1996/33RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže 
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1997/33RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže - garáž 
 
1998/33RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže 
 
1999/33RM/2012 - Pronájem garážového stání č. 6 v DPS ul. Karvinská 3, Havířov-Město 
 
2000/33RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ul. Jarošova 31b, Havířov-Šumbark,  
                                 Sociálním službám města Havířova 
 
2001/33RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech  
 
2002/33RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor 
             
2003/33RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor 
 
2004/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
2005/33RM/2012 - Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR 
 
2006/33RM/2012 - Informativní  zpráva - výsledky inventarizací majetku města  za r.  2011 
        
2007/33RM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od Městské knihovny Havířov 
  
2008/33RM/2012 - Vyřazení  neupotřebitelného dlouhodobého  majetku 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 33. Schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14.3.2012 
I.část 

 
1944/33RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 33. schůze RMH, konané dne 14.3.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 33. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 14.3.2012 členku rady města 

                                       p. Alici Hegyi 
________________________________________________________________________________ 
 
1945/33RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 32. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 32. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 22.2.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1946/33RM/2012 - Schválení programu 33. schůze RMH, konané dne 14.3.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 33. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.3.2012  
upravený dle připomínek členů rady města  

________________________________________________________________________________ 
 
1947/33RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 1775/30RM/2012 Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR 
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v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 
835/14RM/2011 Smluvní vztahy pro účely stavby:  

„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“  
1048/18RM/2011 „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“, 

doplnění usnesení     
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 

1711/30RM/2012 Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území 
statutárního města Havířov v r. 2012, uzavřené  
s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

1714/30RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny  
č. 14 Územního plánu obce Šenov 

1721/30RM/2012 Dodatek č. 9 a Dodatek č.10 ke smlouvám o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města 
Havířova v r. 2012 

1802/30RM/2012 Veřejná služba po 1.1.2012. 
1821/31RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1323/6,  

k.ú. Šumbark     
1823/31RM/2012 Pronájem nebytových prostor v části G objektu Radnice 

Městské knihovně Havířov  
Snížení nájemného za nebytové prostory  
na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město 

1859/32RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 3 o vel. 1+2 na ulici Bludovická 757/5  
v Havířově-Město 

1860/32RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 8 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b  
v Havířově-Šumbark 

1861/32RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 51 o vel. 1+3 na ulici Jedlová 495/6  
v Havířově-Šumbark 

1862/32RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 6 o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 
v Havířově-Šumbark 

1863/32RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13 o 
velikosti 1+3 v domě na ulici Na Nábřeží 765/123 
v Havířově-Městě 

1864/32RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 2 o vel. 1+5 na ulici Mládí 1100/10 
v Havířově-Šumbark 

1889/32RM/2012 Pronájem  části pozemku parc.č. 944/54, k.ú. Šumbark 
1895/32RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům  

parc.č. 1374/70, 1374/72, k.ú. Šumbark 
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1905/32RM/2012 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů  
a družstev 

1906/32RM/2012 Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo 
ředitele ZŠ F. Hrubína 

1917/32RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu r. 2012 oddělení strategického 
rozvoje             

1919/32RM/2012 „Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční 
akce – Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku 
č.1 k SOD č. 1951/OIV/2011 

1920/32RM/2012 Spoluúčast na výstavbě kanalizačního řádu splaškové 
kanalizace v lokalitě Prostřední Suchá  

1922/32RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č.II 

1923/32RM/2012 Žádost DrSc. Ing. Otakara Lucáka, CSc., o nápravu 
z důvodu nedodržování předpisů o silničním provozu  
na ul. Přátelství       

1924/32RM/2012 VZ/01/OKS/12 – Smlouva o poskytování odborných 
služeb (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury 
vodovodů a kanalizací statutárního města Havířov) 

1926/32RM/2012 VZ/KP/1/12-TO „Zajištění a provedení floristické části 
akce Havířov v květech 2012“ 

1929/32RM/2012 Přijetí majetku po zemřelé 
1934/32RM/2012 OŘ/9/OKS/11 - "Dodávka elektřiny pro statutární město 

Havířov" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
1935/32RM/2012 Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor – 

kinokavárny, kinobaru v I.NP, zábavního klubu v I. a II. PP 
v objektu Kina Centrum na náměstí Republiky 

1938/32RM/2012 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Splašková 
kanalizace Dolní a Prostřední Suchá” a Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo na stavbu “Splašková kanalizace 
Bludovice a Dolní Datyně” 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 
1948/33RM/2012 - Informativní zpráva – doplnění informací k nájmu gastronomických  
                                 prostor v Kině Centrum___________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
informativní zprávu o vypořádání připomínek přílohy podané nabídky nájemce  
gastronomických prostor Kina Centrum IAN PERFEKT, s.r.o.  
dle důvodové zprávy.  

________________________________________________________________________________ 
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1949/33RM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________  
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově :  
a) ve výši 46 600,- Kč na zakoupení 8 ks bezpečnostních chodítek „Walkodile“  
    pro Základní školu na ul. Frýdecká a  Mateřskou školu na ul. Moravská  
b) ve výši 10 448,- Kč na uhrazení nájmu za umístění části Městského  
    kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) na střeše domu č.p. 19/226  
    ul. Fibichova v Havířově – Město, v majetku SBD Havířov pro Městskou  
    policii Havířov. 
c) ve výši 41 400,- Kč na uhrazení nákladů za služby spojené s nájmem  
    za detašovaná pracoviště městské policie na ul. Kpt. Jasioka 2, Havířov- 
    Prostřední Suchá a Dukelská 9a, Havířov-Šumbark pro Městskou policii 
    Havířov 
d) ve výši 850 000,- Kč na nákup radaru pro měření rychlosti k pevné zástavbě 
    do služebního vozidla pro Městskou policii Havířov 
e) ve výši 40 000,- Kč na zpracování studie na rekonstrukci stávajícího MKDS  
    a zpracování variantní studie na rozšíření a přestavbu MKDS pro Městskou  
    policii Havířov  
f) ve výši 140 000,- Kč na pořízení 2 ks informativních radarů pro měření  
    rychlosti pro Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na 
provoz dle bodu a) výše uvedené mateřské a základní škole a navýšení výdajů 
dle bodu b) až f) Městské policii Havířov a Odboru komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav 
rozpočtu II. na rok 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
1950/33RM/2012 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                 za rok 2011_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a příloh  
a) výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
    za rok 2011, 
b) rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
    za rok 2011 do rezervních fondů a do fondů odměn dle přílohy, 
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c) převod částky 100 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace  
    MŠ Puškinova do investičního fondu této organizace, 
d) převod částky 100 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace  
    MŠ U Topolů do investičního fondu této organizace, 
e) převod částky 180 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace  
    ZŠ a MŠ Selská do investičního fondu této organizace, 
f) převod částky 350 000,- Kč z rezervního fondu MK do investičního fondu  
    této organizace, 
g) převod částku 330 000,- Kč z rezervního fondu SSRZ do investičního fondu  
    této organizace. 
 
u k l á d á  
 
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2011 a ze schválených 
převodů z rezervních fondů k posílení investičních fondů do účetních výkazů  
za období leden – červen 2012 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
za rok 2011 dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
1951/33RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 3. – 28._____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření č.  25. až 28.; 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č.  25. až 28.; 
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 3. – 24.; 
b) na základě rozpočtových opatření č. 3. – 28. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 026 433,10 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy 881 477,00 tis. Kč 

tř.2 – nedaňové příjmy 22 173,20 tis. Kč 
tř.3 – kapitálové příjmy    5 000,00 tis. Kč 
tř.4 – přijaté transfery                            1 117 782,90 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a› + b›)  2 224 406,33 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH      1 936 622,31 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí   730,00 tis. Kč 

odbor školství a kultury 57 532,00 tis. Kč 
odbor územního rozvoje  1 775,96 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
odbor organizační  220 583,00 tis. Kč 
odbor sociálních věcí 5 935,00 tis. Kč 
odbor komunálních služeb 266 710,11 tis. Kč 
odbor investiční výstavby   677 395,00 tis. Kč 
odbor správy majetku   18 500,00 tis. Kč 
Městská policie 69 698,00 tis. Kč 
odbor ekonomický    572 455,38 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 33 595,86 tis. Kč 
oddělení kancelář primátora 11 662,00 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 287 784,02 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 691,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského  703,00 tis. Kč 
MŠ ČSA                                                 827,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba                                                                                           1 058,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova      840,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů                                                                                    691,00 tis. Kč 
MŠ Lipová  661,00 tis. Kč 
MŠ Mládí  1 045,00 tis. Kč 
MŠ Moravská                 1 703,00 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a    683,00 tis. Kč 
MŠ Petřvaldská         3 088,00 tis. Kč 
MŠ Přímá   1 069,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova                                                                                               739,00 tis. Kč 
MŠ Radniční    795,00 tis. Kč 
MŠ Resslova       503,00 tis. Kč 
MŠ Sukova     793,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského   809,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí                  406,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky        756,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů   513,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje                                                                                                 4 015,00 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína             2 789,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká     3 503,90 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody          3 835,00 tis. Kč 
ZŠ Gorkého       3 010,00 tis. Kč 
ZŠ Jarošova 2 218,00 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé                2 947,00 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka    2 492,00 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové      4 029,00 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové     4 544,00 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická             3 532,00 tis. Kč 
ZŠ Moravská        5 332,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží             6 387,61 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská                     1 569,01 tis. Kč 
ZŠ Školní                   2 564,00 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Zelená        1 140,00 tis. Kč 
ZŠ Žákovská                                                                               3 845,00 tis. Kč 
ASTERIX - středisko volného času Havířov     2 870,00 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 33 570,00 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov     19 340,00 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov    37 155,50 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova     36 550,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov   

 
35 066,00 tis. Kč 

SANTÉ  - Centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb Havířov                                                                      

 
15 607,00 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary 31 500,00 tis. Kč 
  

III. Financování celkem          +197 973,23 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +519 500,00 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů -441 247,00 tis. Kč 
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– příjmy   

 
0,00 tis. Kč 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
0,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
+8 030,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
-7 250,00 tis. Kč 

změna stavu rozpočtových účtů        +118 940,23 tis. Kč 
________________________________________________________________________________ 
 
1952/33RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden  
                                 – prosinec 2011__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – prosinec 2011 dle důvodové zprávy a příloh  

________________________________________________________________________________ 
 
1953/33RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                 červenec 2010 – únor 2012_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – 
únor 2012 dle důvodové zprávy a tabulek 
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schválit 
pokračovaní ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou 
správy aktiv Českou spořitelnou, a.s. 

________________________________________________________________________________ 
 
1954/33RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Marie  
                                 Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Marie 
Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky  o vel. 1+2   
     
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů  v nezbytném rozsahu 

          
                                                                                                  Z: ředitel MRA,s.r.o.  

T: 30.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1955/33RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Marie  
                                 Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Marie 
Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky  o vel. 1+2   
     
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů  v nezbytném rozsahu 

       
                                                                                                  Z: ředitel MRA,s.r.o.  

T: 30.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1956/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbark___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+2   
bývalá II Ktg na ulici Jarošova 748/4a v Havířově – Šumbark 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 19.3.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1957/33RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 9 o velikosti 1+3    
                                 v domě na ulici  E.Urxe 284/3 v Havířově-Městě_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 9  o velikosti 80.81 m2 
v domě na ulici E.Urxe 284/3  v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této 
bytové jednotky je  stanoveno ve výši  3.743,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem tohoto 
záměru 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 2.4.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1958/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1200/34 v Havířově-Podlesí 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+2 
na ulici Dlouhá třída 1200/34 v Havířově – Podlesí 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 19.3.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1959/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1   
                                 o vel. 1+2 na ulici Dukelská 681/5a v Havířově-Šumbark_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+2 
na ulici Dukelská 681/5a  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 19.3.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1960/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 28   
                                 o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.28  
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově – Město 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 2.4.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1961/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 59  
                                o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově – Město_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.59  
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově – Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 2.4.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1962/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21   
                                o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.21  
o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2  v Havířově – Podlesí 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 2.4.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1963/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 68   
                                o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7  v Havířově – Podlesí_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.68  
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7  v Havířově – Podlesí 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 19.3.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1964/33RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2   
                                o vel. 1+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 1+1 
na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 19.3.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
1965/33RM/2012 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
prodej bytu č.697/10 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 
958/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611– zast. 
plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město  
paní Kateřině Šimšové za kupní cenu 390.188,- Kč 
 
pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem 
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím 

________________________________________________________________________________ 
 
1966/33RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                bytů____________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.12.2011 do 1.3.2012 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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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období  
    od 1.12.2011 do 1.3.2012 dle přílohy č.2  
2. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  6.3.2012  
    dle přílohy č.4    
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5 
4. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6 

________________________________________________________________________________ 
 
1967/33RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                 ke stávajícímu obecnímu bytu - Barbora Gáborová 
                                 - změna usnesení č.  1738/30RM/2012 ze dne 18.1.2012_________________ 
     

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu části usnesení č. 1738/30RM/2012 ze dne 18.01.2012  s tím, že  
    v bodě 1 se mění velikost přidělení jiného obecního bytu z pětipokojového  
    na třípokojový byt        
 
2. pro přidělení jiného obecního bytu  
    p. Barboře Gáborové, t.b. Studentská 1148/20, Havířov-Podlesí  
    udělení výjimky z maximálního počtu osob bydlících v obecních bytech 1+3,   
    stanoveného  usnesením RMH čís. 1439/24RM/2011 ze dne 2.11.2011  

________________________________________________________________________________ 
 
1968/33RM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80,  
                                k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemků parc.č. 1195/330 o výměře 1 m2 a parc.č. 1245/80  
o výměře 1 m2, oba v kat. území Prostřední Suchá  
panu JUDr. Ivanu Kožušníkovi, bytem Praha 14-Hloubětín, Šestajovická 25/6, 
pod již postavenými garážemi 
za cenu dle znaleckých posudků ve výši 1060,- Kč/m2 a 1070,- Kč/m2,  
celkem tedy za 2 130,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
1969/33RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3669, k.ú. Havířov-město__________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
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záměr prodeje části pozemku parc.č. 3669 v k.ú. Havířov-město, ostatní plocha 
o výměře cca 100 m2,  
panu Petru Némethovi, bytem Česká 1199/1, Havířov-Město,   
za účelem zahrady,  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
1970/33RM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,  
                                Havířov-Životice_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
záměr prodeje nemovitostí – objektu restaurace č. p. 144  
na pozemku parc. č. 2538/1 a pozemků parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 871 m2, a parc. č. 2538/2, zastavěná plocha  a nádvoří o 
výměře 1021 m2, vše v k. ú. Bludovice, p. Pavle Sliwkové, bytem U Křížů 
115/12, Havířov-Životice 

 
________________________________________________________________________________ 
 
1971/33RM/2012 - Záměr směny nemovitostí s Moravskoslezským krajem_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
záměr směny nemovitostí: 
v majetku statutárního města Havířova, IČ: 00297488  
- část budovy ZŠ Gorkého č.p. 329 (tělocvična) a část pozemku parc. č. 1421  
  o výměře cca 285 m2, vše v k.ú Havířov-město, 
 

za majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692 
- budovu č. p. 1102 na pozemku parc. č. 2324 (ZŠ Mánesova), pozemek  
  parc. č. 2323, ostatní plocha o výměře 17423 m2, pozemek parc. č. 2324,  
  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, vše k.ú. Havířov-Město 
- pozemek parc. č. 2210/2, ostatní plocha o výměře 1451 m2,  
  k.ú. Havířov-město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
jednáním se zástupci Moravskoslezského kraje o podmínkách a postupu 
převodu 

          Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: 31.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
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1972/33RM/2012 - Záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku v majetku města,  
                                parc. č. 284/14, za část pozemku parc. č. 284/2,  
                                v majetku spol. Lidl Česká republika v.o.s.___________________________      
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“, 
záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku v majetku města, parc. č. 284/14, 
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 400 m2,  
za část pozemku  parc. č. 284/2 ostatní plocha, neplodná půda,  
o výměře cca 400 m2, dle zaměření,  
pro účely umístění vyústění podchodu pro pěší,   
ve vlastnictví: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha-Stodůlky, 
IČ 261 78 541    

________________________________________________________________________________ 
 
1973/33RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemku parc.č. 2797/1 v k.ú. Havířov-město, o výměře 3 m2, 
nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2797/3,  
k.ú. Havířov-město, z důvodu vybudování schodiště za účelem vstupu do 
garáže k obytnému domu na ul. Karvinská 49, Havířov - Město,  
Ing. Břetislavu Petrovi a MUDr. Blaženě Petrové, Karvinská 49, Havířov-Město 
Ing. Adolfu Klukovi a Danuši Klukové, Karvinská 49, Havířov-Město   
Pavlu Kučerovi a Ludmile Kučerové, Karvinská 49, Havířov-Město,  
Ing. Jiřímu Králi, Smetanova 352, Klimkovice,  
za cenu tržní ve výši 1.990,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku  
ve výši 1.700,-Kč, celkem 3.690,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
1974/33RM/2012 - Směna pozemku v majetku města, parc. č. 62/3, k.ú. Prostřední Suchá,  
                                 za pozemek parc. č. 1249/20, ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové_______       
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
směnu  pozemku v majetku města,  parc. č. 62/3 orná půda o výměře 598 m2, 
k.ú. Prostřední Suchá,  pro účely rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 1184, 
na parc. č. 62/4,  
ve vlastnictví manželů Gocmanových,   
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za pozemek ve vlastnictví paní Elišky Gocmanové, U Hřiště 1184/3,  
Havířov-Prostřední Suchá,   
parc. č. 1249/20, ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 131 m2,  
k.ú. Prostřední Suchá,  jež je součástí místní komunikace ul. U Hřiště a bude 
dotčen výstavbou odkanalizování městské části Prostřední Suchá,  
- cena pozemku parc. č. 62/3, je zjištěna znaleckým posudkem jako cena tržní  
  a činí za výměru 598 m2 celkem 245.780,- Kč,  (tj. cca 411,- Kč/m2),   
- cena pozemku parc. č. 1249/20, je zjištěna znaleckým posudkem jako cena  
   tržní a činí, za výměru 131 m2 celkem 56.070,- Kč, (tj. cca 428,-Kč/m2),  
manželé Gocmanovi uhradí městu rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí,  
ve výši 189.710,-Kč, k ceně bude připočteno znalečné ve výši 50%,  
tj. 1200,-Kč, doplatek činí celkem 190.910,-Kč      

________________________________________________________________________________ 
 
1975/33RM/2012 - 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  
 
d o p o r u č u j e      
 
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 nabyvatelé Kotulovi uhradí městu rozdíl v hodnotě 
směňovaných nemovitostí, vyčíslený dle rozsahu geometrického zaměření 
směňované části pozemku          

________________________________________________________________________________ 
 
1976/33RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – pan Macura______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 663, trvalý travní porost o výměře 211 m2  
a části pozemku parc.č. 662/1 ,lesní pozemek o výměře cca 80 m2  
a pozemku  parc.č. 700, ost.plocha, neplodná půda o výměře 360 m2  
a části pozemku parc.č. 699/1, trvalý travní porost o výměře cca 450 m2, 
celkem cca 1101 m2 k.ú. Dolní Datyně za účelem rozšíření komunikací 
Datyňská a Na Hranici od vlastníka   
pana Vladimíra Macury, bytem Havířov-Šumbark, Petřvaldská 264/36  
za kupní cenu ve výši 417 984,- Kč (tj. 380,- Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
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1977/33RM/2012 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark z majetku společnosti  
                                RAMONA real s.r.o.______________________________________________ 
              

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
výkup pozemků k. ú. Šumbark, podíl 1/3 parc.č. 1642/4,  
orná půda o celkové výměře 172 m2, podíl 1/12 parc.č. 1642/6,  
orná půda o celkové výměře 162 m2, 
prodávající: RAMONA real s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov,  
IČ: 278 56 208,   
kupní cena: dohodou, v celkové výši 51 600,-Kč, (cca 448,-Kč/m2)     
 
u k l á d á  
 
odboru správy majetku jednat o kupní ceně pozemku k. ú. Šumbark  
parc.č. 1658, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 532 m2, 
s prodávajícím RAMONA real s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov, 
IČ: 278 56 208 

________________________________________________________________________________ 
 
1978/33RM/2012 - Výkup  spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643  
                                a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena_                 
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
zrušit  
část usnesení Zastupitelstva města Havířova, č. ZMH, č. 1602/11/ZM/08, , 
ze dne 8. 9. 2008, v bodě 3. kterým byl schválen výkup spoluvlastnicých podílů  
v k.ú. Šumbark, na pozemku parc. č. 1643 - 1/12  
Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov-Šumbark 
a v bodě 5. kterým byl  schválen  výkup spoluvlastnických podílů  
v k.ú. Šumbark, na pozemku parc. č. 1608, spoluvlastníkům       
- 1/16 Yvona Marciniaková, 735 34 Stonava č.p. 25 
- 1/16 Zbyslav Paluch, 739 94 Vendryně čp. 186 
- 1/16 Marie Skořepová, K lesu 465, 735 14 Orlová- Poruba 
- 1/16 Kristina Štefánková, 739 94 Vendryně č.p. 186 
- 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov – Šumbark 
- 1/192 manž. Milan Glac a Liběna Glacová, Konzumní 380, Havířov-Šumbark 
Za kupní cenu 300,-Kč/m2,   
-  uvedení spoluvlastníci neuzavřeli kupní smlouvy.  

 
schválit 
pro účely výstavby Odkanalizování města Havířova- IV. etapa, lokalita  
„U Jelena“, část města Havířov-Šumbark      
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1. výkup spoluvlastnických podílů na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608  
    ostatní plocha,  ostatní  komunikace,  o celkové výměře 885 m2,  
    od spoluvlastníků na  LV  1996,  

- 1/16 Yvona Marciniaková, 735 34 Stonava č.p. 25 
- 1/16 Zbyslav Paluch, 739 94 Vendryně čp. 186 
- 1/16 Marie Skořepová, K lesu 465, 735 14 Orlová- Poruba 
- 1/16 Kristina Štefánková, 739 94 Vendryně č.p. 186 
- 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov – Šumbark 
- 1/192 manž. Milan Glac a Liběna Glacová, Konzumní 380,  
            Havířov-Šumbark 

 
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
tj. při celkové výměře podílů 299,61 m2, celkem cca 120.066,-Kč 

 
2. výkup spoluvlastnických podílů na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1604/2,  
    ostatní plocha,  ostatní  komunikace, o celkové výměře 20 m2,  
    od spoluvlastníků na  LV 658 ,  

- 1/16 Yvona Marciniaková, 735 34 Stonava č.p. 25 
- 1/16 Zbyslav Paluch, 739 94 Vendryně čp. 186 
- 1/16 Marie Skořepová, K lesu 465, 735 14 Orlová-Poruba 
- 1/16 Kristina Štefánková, 739 94 Vendryně č.p. 186 
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při celkové 
výměře podílů 20 m2, celkem cca 8.016,-Kč 

 
3. výkup spoluvlastnického podílu na  pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1643 
    ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1154 m2,  
    od  spoluvlastníka na LV 2052    
     - 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov-Šumbark 

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, , 
tj. při výměře podílu 96,166 m2 celkem cca 38.538,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
1979/33RM/2012 - Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České  
                                 republiky, s.p., do majetku města___________________________________   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení nájmu do doby realizace výkupu pozemků k. ú. Prostřední Suchá, 
parc.č. 2663/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2,  
parc.č. 2718/2  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2 
 a parc.č. 2718/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2, které 
jsou součástí nástupní plochy MHD a komunikace ul. U Skleníků,  
pronajímatel: Lesy České republiky, s. p. se sídlem: 501 68 Hradec Králové,  
Přemyslova 1106, IČ: 421 96 451,  
zastoupeny Lesní správou Ostrava, Šenov u Ostravy,  Těšínská 993,   
doba nájmu: od 1. 6. 2012, do doby uzavření kupní smlouvy k pozemkům 
nájemné: shodné se stávající nájemní smlouvou, 25,-Kč/m2/rok,  
tj. za výměru 492 m2, celkem 12.300,- Kč /rok bez DPH 
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p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem nájemní smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       Z: vedoucí OSM  
                                                                                                                       T: 31.5.2012    
 

d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 2663/4 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 256 m2, parc.č. 2718/2  ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 100 m2 a parc.č. 2718/3 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 136 m2, které jsou součástí nástupní plochy 
MHD a  komunikace ul. U Skleníků v majetku města,   
prodávající: Lesy České republiky, s. p. se sídlem: 501 68 Hradec Králové, 
Přemyslova 1106 IČ: 421 96 451,   
kupní cena: v předpokládané výši cca 197.165,-Kč, bude stanovena  
dle znaleckého posudku, jako cena zjištěná a cena tržní, s tím, že prodej se 
uskuteční za cenu, která bude vyšší, ke kupní ceně bude připočteno znalečné  
a náklady, dle předpisů prodávajícího 

________________________________________________________________________________ 
 
1980/33RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování 
                                chodníku na ul. Na Záguří“________________________________________              
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby:  
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“ 
 

1. výpůjčku a zřízení věcného břemene  
na pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1702, v rozsahu cca 26 m2,  
ve prospěch vypůjčitele a oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka 
dešťové kanalizace umístěné na pozemku dle zaměření dokončené stavby, 
půjčitel, povinný: Olšová Daniela, Na Záguří 664, 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 

 
2. nájem – užívání     

části pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1632/4,   
ve prospěch stavebníka, statutárního města Havířov,   
vlastník pozemků: Moravskoslezský kraj, 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 
přičemž pro účely realizace bude uzavřena: 
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a) smlouva o právu provést stavbu   
b) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního  
    pozemku, přičemž zásah do silničního pozemku je pro obce zpoplatněn  
    částkou 1,20 Kč/m2/den + DPH        
    s tím, že rozsah zásahu do silničního pozemku a doba užití bude  
    upřesněna před zahájením stavby  
 

p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka, 
podpisem smluv 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
 

 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
v rámci realizace stavby:  
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“ 
 
1. přijetí daru   

částí pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1632/4,   
trvale zastavěných chodníkem, včetně částí za chodníkem, v rozsahu  
dle zaměření  dokončené stavby, do majetku města,  
dárce:  Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic 
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,   
IČ: 00095711,  

 
2. darování 

podobrubníkových dešťových vpustí, včetně přípojek k dešťovému 
kanalizačnímu řadu a dvojřádku ze žulových kostek, které jsou součástí  
sil. III/01140,  Na Záguří,  
v hodnotě  vyčíslené po dokončení stavby, z majetku města,  
do majetku a údržby obdarovaného: Moravskoslezského kraje, právo 
hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711   

________________________________________________________________________________ 
 
1981/33RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice a Životice“ – změny___      
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu části usnesení RMH 1516/25RM/2011, ze dne 16. 11. 2011,  kterým  
    byla schválena výpůjčka a zřízení věcného břemene na pozemcích  
    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, 130 00 
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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, takto:     
- dle požadavku vlastníka pozemků uhradí budoucí povinný před uzavřením 
smlouvy o  budoucím věcném břemeni, za užívání pozemků po dobu 
realizace stavby, paušální jednorázový poplatek ve výši 1040,-Kč      

 
2. rozšíření rozsahu výpůjčky a věcného břemene schváleného usnesením RMH  

č. 1417/24RM/2011, bod 9, ze dne 2. 11. 2011,    
na pozemcích parc. č. 3027/3,  k.ú. Horní Suchá a parc. č.1903, k.ú. 
Prostřední Suchá,  z původně sjednaných cca 80 m2, na cca 310 m2,  
půjčitelé a povinní:  
Gustav Zabawski a Jarmila Zabawská, Modřínová 1098/6, Havířov-
Prostřední Suchá,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
v rozsahu dle zaměření 
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně 
ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks 
šachtice umístěné na pozemku  

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1860/OSM/2011 

 
                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
 

 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
úplatný převod pozemku v k.ú. Horní Suchá,  parc. č. 3027/2, ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 534 m2 a v k.ú. Prostřední Suchá  parc. č. 1919/7, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2,  parc. č.  1902, vodní 
plocha, zamokřená, o výměře 55 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, 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,   
s tím, že do doby realizace převodu, bude pro účely stavebního řízení uzavřena 
smlouva o právu provést stavbu  

________________________________________________________________________________ 
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1982/33RM/2012 - Nabídka zemědělského družstva Rázová na odprodej pozemků  
                                v k.ú. Bludovice__________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 2506/3, ost.plocha , jiná plocha o výměře 1607 m, 
parc.č. 2681/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 169 m2, parc.č. 1296,  
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 359 m2, parc.č. 849/4, ost. plocha,  
ost. komunikace o výměře 43 m2 a pozemek parc.č. 1066/4, ost. plocha,  
ost. komunikace o výměře 177 m2, všechny v k.ú. Bludovice 
od vlastníka – Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci  
se sídlem Třanovského 622/11, Praha 63 Řepy, IČ: 13642090 
za cenu dle znaleckých posudků navýšenou o cenu za jejich zpracování,  
tj. za cenu 445 801,- Kč + 5 500,- Kč, celkem kupní cena 451 301,- Kč  
(tj. cca 189,- Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
1983/33RM/2012 - Informace o Výměru MF ČR  č. 01/2012  
                                Zásady pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o Výměru MF ČR č. 01/2012 ze dne 28.11.2011 
 
s c h v a l u j e  
 
znění Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného 
břemene s účinností od 1.4.2012 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
1984/33RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice  
                                a parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá___________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2170/117,  

k.ú. Bludovice,  za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu  č.p. 404   
na pozemku parc.č. 2170/238, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Igora Třasky a Jany Třaskové, oba bytem Havířov-Životice,  
U Stavu 404/15, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, 
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,  
k.ú. Dolní Suchá, za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu   
č.p. 380 na pozemku parc.č. 2247/2, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Petra Holbíka a Romany Holbíkové, oba bytem Havířov-Dolní 
Suchá, Prachatická 380/64,  
za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH , tj. 3.000,- Kč + 600,- 
Kč = 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1985/33RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2516/7, k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 
1047 – 214/2011 ze dne 22.11.2011  
za účelem umístění elektropřípojky pro čerpací stanici,  
za jednorázovou úhradu při výměře 1 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. 1435/1, 1435/11, 1435/12,  
k.ú. Šumbark, dle GP č. 1532 – 264/2011 ze dne 6.1.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k zahrádkářské osadě,  
za jednorázovou úhradu při výměře 9 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. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá,  
dle GP č. 1059 – 841/2011 ze dne 12.12.2011  
za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu  
(investor: Ing. Petr Kunčík a MUDr. Diana Kunčíková, oba bytem Starý Jičín, 
Vlčnov 134),  
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. 
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka  
 
4. 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1448/14, 1448/17,  
k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1048 – 637/2011 ze dne 18.1.2012  
za účelem uložení elektopřípojky k rodinnému domu  
(investor :  Jaroslav Švarný a Zdenka Švarná, oba bytem Havířov-Dolní Suchá, 
Šumbarská 206/39),  
za jednorázovou úhradu při výměře 70,1 m2, ve výši 8.762,50,- Kč + DPH,  
tj. 8.762,50,- Kč + 1.752,50,- Kč = 10.515,- 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 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1986/33RM/2012 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1300, k.ú. Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1300, k.ú. Šumbark, orná půda  
o výměře 768 m2,    
panu Tomáši Wolnému, bytem Petřvaldská 9/43, Havířov-Šumbark,  
za účelem zahrady u rodinného domu  

________________________________________________________________________________ 
 
1987/33RM/2012 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č.  2411/4, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu části pozemku  parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark,  
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/21, o výměře 243 m2,  
k.ú.  Šumbark,  
manželům Milanu a Pavlíně Kusendovým, bytem Moravská 428/525,  
Havířov-Šumbark, za účelem zahrady   

________________________________________________________________________________ 
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1988/33RM/2012 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1919/2, k.ú. Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku  parc.č. 1919/2,  k.ú.  Šumbark, o výměře 665 m2,    
panu Janu Trenikovi, bytem Šenovská 708/15, Havířov-Šumbark,  
za účelem zahrady   

________________________________________________________________________________ 
 
1989/33RM/2012 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní  
                                 dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD)   
                                 provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v roce 2011______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov 
v roce 2011 dle příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
1990/33RM/2012 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní  
                                 obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova  
                                 v roce 2011______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
výsledky hospodaření dopravců  ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., 
ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Veolia Transport Morava a.s. dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
1991/33RM/2012 - Zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice_____________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice 
parc.č 199/2, lesní pozemek o výměře 1402 m2, včetně trvalých porostů 
parc.č. 202/90, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1095 m2, 
parc.č. 202/91, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 306 m2,  
parc.č. 202/93, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1171 m2,  
parc.č. 202/95, ost.plocha, zeleň o výměře 1229 m2,  
parc.č. 202/97, ost.plocha, zeleň o výměře 4318 m2 
parc.č. 219/2, ost.plocha, zeleň o výměře 29 m2, 
parc.č. 223/2, ost.plocha, zeleň o výměře 105 m2,  
parc.č. 229/2, ost.plocha , zeleň o výměře 75 m2,  
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parc.č. 234/4, ost.plocha, zeleň o výměře 1240 m2,  
parc.č. 521/7, ost.plocha , zeleň o výměře 151 m2 ,  
ve vlastnictví paní Lenky Ševčíkové, bytem Havířov-Podlesí, K. Světlé 1393/5 
s účinností od 1.1.2012 
- za pozemky užívané jako komunikace, chodníky o výměře 3728 m2  
  nájem 40,- Kč/m2/rok…………………………..149 120,- Kč/ročně 
  za ostatní pozemky o výměře 7 393 m2 
  nájem 15,- Kč/m2/rok…………………………. 110 895,- Kč/ročně  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. E/848/OSRM/05  
ze dne 12.10.2005 

                                                                                    Z: vedoucí OSM 
                                                                                    T: 31.3.2012 
 

u k l á d á  
 
odboru komunálních služeb a stavebnímu a silničně správnímu úřadu navrhnout 
řešení příjezdu k RD paní Ševčíkové včetně parkovacích míst 

 
                                                                                    Z: vedoucí OKS,  

     vedoucí SSSÚ 
                                                                                    T: 30.3.2012 
 

 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
výkup pozemků v katastrálním území Bludovice, které užívá město, a to 
parc.č 199/2, lesní pozemek o výměře 1402 m2, včetně trvalých porostů 
parc.č. 202/90, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1095 m2, 
parc.č. 202/91, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 306 m2,  
parc.č. 202/93, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1171 m2,  
parc.č. 202/95, ost.plocha, zeleň o výměře 1229 m2,  
parc.č. 202/97, ost.plocha, zeleň o výměře 4318 m2 
parc.č. 219/2, ost.plocha, zeleň o výměře 29 m2, 
parc.č. 223/2, ost.plocha, zeleň o výměře 105 m2,  
parc.č. 229/2, ost.plocha , zeleň o výměře 75 m2,  
parc.č. 234/4, ost.plocha, zeleň o výměře 1240 m2,  
parc.č. 521/7, ost.plocha , zeleň o výměře 151 m2 ,  
ve vlastnictví paní Lenky Ševčíkové, bytem Havířov-Podlesí, k. Světlé 1393/5 
za maximální cenu ve výši 3 539 530,- Kč s tím, že do doby vyřešení příjezdu 
k RD paní Ševčíkové včetně parkovacích míst bude uzavřena smlouva  
o budoucí kupní smlouvě 

________________________________________________________________________________ 
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1992/33RM/2012 - Uzavření smlouvy o výpůjčce a o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
                                břemene ve prospěch Moravskoslezského kraje_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
 
- o výpůjčce pozemku v majetku města a to parc.č. 2265/1, k.ú. Havířov-město  
pro účely umístění splaškové kanalizační přípojky, vodovodní přípojky 
a vybudování sjezdu ke stavbě: „Novostavba domova pro osoby se zdravotním 
postižením Benjamín v Havířově“ na dobu 48 měsíců 

- o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení splaškové 
kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a vybudování sjezdu na pozemku 
parc.č. 2265/1, k.ú. Havířov-město  
 

ve prospěch Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu v Ostravě,  
se sídlem : 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ : 708 90 692,  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy  

                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1993/33RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, lokalita Petřvaldská“_            
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, lokalita Petřvaldská“     
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Šumbark, 
 
1. na části parc. č.  1227, v rozsahu  cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Chrobáček Dalibor, Na Parceli 5/5, Havířov-Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
2. na části parc. č. 1229, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Valuš Vilém, Valušová Alena, Na Parceli 6/3, 
Havířov-Šumbark, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

3. na části parc. č.  1915/2 v rozsahu cca 6 m2,  
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půjčitel a povinný: manž. Mynář Miroslav, Mynářová Ludmila, Petřvaldská 
33/4, Havířov – Šumbark, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
4. na části parc. č.  1909/2, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Ing. Mynář Miroslav, Nákupní 425/3, Havířov- Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
5. na části parc. č.  1233, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Bednář Břetislav, Petřvaldská 31/1,  Havířov- Šumbark                            
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
6. na části parc. č. 1235 v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Konečný Zdeněk, Konečná Marcela,  
Petřvaldská 30/3,  Havířov- Šumbark                            
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
7. na části parc. č. 1237 v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Javorek Břetislav, Javorková Lydie,  
Petřvaldská 29/5,  Havířov- Šumbark                            
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník  veřejné části  
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
8. na části parc. č. 1910/1 v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Ing. Stelmach Karel, Stelmachová Marie, 
Petřvaldská 253/16,  Havířov- Šumbark                            
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části  
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
9. na části parc. č. 1907/1 v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Golík Jiří, Golíková Milada, Petřvaldská 34/18,  
Havířov- Šumbark                            
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník  veřejné části  
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
10. na části parc. č.  1910/2, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Bolek Lukáš, Kaňovice 45, 739 36 Kaňovice  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části  
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
11. na části parc. č.  1231, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: dle podílů na LV 715 
- manž. Pokorný Josef, Pokorná Monika, Na Parceli 7/1, Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části  
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
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12. na části parc. č.  1277 v  rozsahu cca 6 m2,  
půjčitel a povinný: Ing.Michalík Alois, Sokolská 22/19, Havířov - Šumbark  
                               Kvochová Iva, Dlouhá třída 1045/59, Havířov - Město        
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části  
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
13. na části parc. č.  1250/1 v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Burkot Česlav, Na Parceli 10/6,  Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
kanalizační přípojky, umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
K bodu 1-13 
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
  pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
  umístěné na pozemku  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 
 

                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
1994/33RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, lokalita U Jelena“____            
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, lokalita U Jelena“     
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Šumbark, 
 
1. na části parc. č.  1596/11, parc. č. 1599, v celk. rozsahu  cca 97 m2,  

půjčitel a povinný: Grafová Ivana, Petřvaldská 267/38, Havířov - Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  

 
2. na části parc. č. 1596/12, 1596/1, 1596/16, v celk. rozsahu cca 393 m2,  

půjčitel a povinný: Filipová Soňa, Okružní 1189/4a, Havířov – Šumbark,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
vlastník žádá vybudování kanalizační přípojky na náklady města,  
k domu č.p. 96/1  
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3. na části parc. č.  1596/15, v rozsahu cca 101 m2,  
půjčitel a povinný: manž. Fukala Jiří, Fukalová Pavlína, Korunní 1222/6, 
Havířov - Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
4. na části parc. č.  1628/5, v rozsahu cca 44 m2,  

půjčitel a povinný: manželé Talik Pavel, Talíková Leona, Osadnická 572/10a 
Havířov- Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
5. na části parc. č.  2242/1, v rozsahu cca 200 m2,  

půjčitel a povinný: Fodor František, Petřvaldská 269/40  Havířov- Šumbark 
                               Krejčiříková Marcela, Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
spoluvlastníci žádají vybudování kanalizační přípojky na náklady města, 
k domu č.p.1243/4  

 
 6.  na části parc. č.  2242/3 a 2243/2, v celk. rozsahu cca 87 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Papiež Stanislav, Papiežová Jitka,  
Matuškova 1055/12 Havířov-Město,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
7. na části parc. č.  2236, v rozsahu cca 48 m2,   

půjčitel a povinný: dle spoluvlastnických podílů na LV 139,  
                               - Adamczyk Jerzyna, Gottwalda 69/6d, Katowice, Polsko 
                               - Chlebowczyková Wanda, Výletní 122/18,  

         Havířov-Šumbark  
                               - Pachlová Zdeňka, Výletní 123/16, Havířov - Šumbark  
                               - Potyš Štěpán, Výletní 123/16, Havířov - Šumbark  
                               - Bc.Přeliáš Zdeněk, Výletní 124/14, Havířov - Šumbark  
                               - Schreiberová Jana, Výletní 123/16, Havířov – Šumbark,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
8. na části parc. č.  2227, v rozsahu cca 16 m2,  

půjčitel a povinný: dle spoluvlastnických podílů na LV 668, 
                              - Pachlová Zdeňka, Výletní 123/16, Havířov - Šumbark  
                              - Potyš Štěpán, Výletní 123/16, Havířov - Šumbark  
                              - manž. Potyš Štěpán, Potyšová Jiřina, Výletní 123/16,  
                                Havířov-Šumbark  
                              - Schreiberová Jana, Výletní 123/16, Havířov – Šumbark,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
9. na části parc. č.  1579, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Káňová Alena, U Jelena 108/5, Havířov - Šumbark  
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vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
10. na části parc. č.  1574/1, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Šiřina Jaromír, Šiřinová Marcela,  U Jelena 
1210/7a,  Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
11. na části parc. č.  1593/8, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Kolenčík Josef, Kolenčíková Iveta,U Jelena 
564/1g, Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
12. na části parc. č.  1577/2, v  rozsahu cca 12 m2,  

půjčitel a povinný: Hermanová Irena,  U Jelena 243/11, Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
13. na části parc. č.  2239/2, v  rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Chmiel Ladislav, Chmielová Zdenka, Výletní 
237/20, Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
14.  na části parc. č.  2241, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Ing. Káňa Ladislav, U Jelena 108/5, Havířov-Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
15. na části parc. č.  1617/1, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Matula Milan, Matulová Anna, Osadnická 254/4a,  
Havířov - Šumbark  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
16. na části parc. č.  1609, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Molinek Osvald, Osadnická 92/2, Havířov - Šumbark  
                               Molinková Renáta, Karolíny Světlé 1309/1b,  
                                                               Havířov-Podlesí 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
K bodu 1-16 
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
   kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
   pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
   umístěné na pozemku  
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p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
1995/33RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,  
                                městská část Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“___________________            
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“     
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, 
 
1. na části parc. č. 1923/10, v rozsahu cca 252 m2, a 1923/6  
    v rozsahu cca 280m2,  

půjčitel a povinný: dle spoluvlastnických podílů na LV 103 a LV 104,  
- Skalka Josef, Urxova 437/4, Olomouc - Lazce 
- Maděryčová Helena,Modřínová1099/4, Havířov – Prostřední Suchá 
- Brucknerová Jaroslava, Gazdovo nám. 738/13, Olomouc 
- Šandová Marcela, Na Letné 119/21, Olomouc 
- Drozdek Helena, Bytomska 7, Swietochlowice, Polsko 
- Niemczyk Irena, Zubrzyckiego 74/15, Swietochlowice 5, Polsko 
- Folwarczná Anna, Generála Svobody 266/15, Haviřov – Šumbark 
- Hubená Zdeňka, Nuselská 382/86, Praha- Michle 

vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  

 
2. na části parc. č. 1935, 1938/5, v celk. rozsahu cca 420 m2,  

půjčitel a povinný: Siwy František, Modřínová1099/4, Havířov-Prostřední 
Suchá, 
půjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky  
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
 

3. na části parc. č.  1939, v rozsahu cca 22 m2,  
půjčitel a povinný: manž. Ing. Ryška Libor, Ryšková Daniela,  
Karvinská 1256/56, Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
4. na části parc. č.  1944/1, 1944/2,  v celk, rozsahu cca 35 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Budínský František, Budínská Hana,  
Modřínová 1100/3, Havířov-Prostřední Suchá 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření 
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5. na části parc. č.  1948/5, 1944/3, v rozsahu cca 6 m2,  
půjčitel a povinný: manž. Ing. Chmelík Ladislav, Chmelíková Halina, 
Mládežnická1587/20, Havířov-Podlesí 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
6. na části parc. č. 1948/2, v celk. rozsahu cca 35 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Hladík Jiří, Hladíková Danuše, Modřínová 1101/2 
Havířov-Prostřední Suchá  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
7. na části parc. č. 1923/1, v rozsahu cca 40 m2,  

půjčitel a povinný: manž. Szurman Vladislav, Szurmanová Helena, 
Podolkovická 1096/10, Havířov-Prostřední Suchá, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
8. na části parc. č.  1924/1, v rozsahu cca 106 m2, parc. č. 1925/2  cca 116 m2  

půjčitel a povinný: dle podílů na LV 2094 a dle LV 1976  
- manž. Kupčík Dušan, Kupčíková Alena, Kapitána Jasioka 743/28,  
  Havířov-Prostřední Suchá 
- Ing. Rojko Karel, PeadDr. Rojková Melanie, Podolkovická 1096/10,  
  Havířov-Prostřední Suchá, 
- Voráčková Jana, 17. listopadu 642/20, Ostrava- Poruba 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
9. na části parc. č. 1925/8, v rozsahu 9 m2, 

půjčitel a povinný: manž. Ing. Jurkovič Jan, Jurkovičová Milada,  
ul. Jana Wericha 444/2a, Havířov-Město,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
10. na části parc. č. 1941/1 , v rozsahu  cca 107 m2 

půjčitel a povinný: manž. Bitzánek Lumír, Bitzánková Darina,  
Budovatelů 1211/19a, Havířov-Prostřední Suchá, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
11. na části parc. č. 1966/3 , v rozsahu 201 m2,  

půjčitel a povinný: Kroczeková Miroslava, Životická 1110/31, Havířov-
Prostřední Suchá, 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
12. na části parc. č. 1835/1 , v rozsahu 119 m2,  

půjčitel a povinný: Warzecha Karel, Životická 1285/29, Havířov-Prostřední 
Suchá,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
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vlastník požaduje vybudování kanalizační přípojky k domu č. p. 1285,  
na náklady města 

 
13. ke spoluvlastnickým  podílům na pozemcích parc.č. 1915 a parc.č. 1923/10 

k.ú. Prostřední Suchá,   
ve 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,  
bude do doby realizace smlouvy o bezúplatném převodu uzavřena smlouva o 
právu provést stavbu.  

 
K bodu 1- 12 
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
  pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
  umístěné na pozemku  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
1996/33RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 142,96 m2 
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 33, Havířov – Město, za podmínek: 
1. Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH. 
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. 
4. 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.  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky veřejné soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 15.3. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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1997/33RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže - garáž_____ 
 

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

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 15. 3. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
1998/33RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 1/OSM/2012 na pronájem nebytových  
prostor – garáže v obytném domě na ul. Moravské 1, Havířov-Šumbark,  
kterou podali: 
 
1. Irena Vidlářová, Moravská 1, Havířov-Šumbark 
2. Vladimír Kubíček, Moravská 1, Havířov-Šumbark 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2 
v suterénu obytného domu na ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark,  
s p. Vladimírem Kubíčkem, bytem ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark,  
za podmínek: 
- nájemné 810,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

________________________________________________________________________________ 
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1999/33RM/2012 - Pronájem garážového stání č. 6 v DPS ul. Karvinská 3, Havířov-Město____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor – garážového stání č. 6 o výměře 19,61 m2 
v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,  
p. Vlastě Lorencové, za podmínek: 
 
- nájemné pro držitele ZTP 100,- Kč/m2/rok vč. DPH 
- nájem na dobu určitou po dobu platnosti nájemní smlouvy na byt v DPS 
- platby nájmu a záloh za služby měsíčně 
- určeno ke garážování vlastního osobního vozidla 

________________________________________________________________________________ 
 
2000/33RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ul. Jarošova 31b, Havířov-Šumbark,  
                                Sociálním službám města Havířova__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 72,64 m2 v 1. NP obytného 
domu ul. Jarošova 31b, Havířov-Šumbark, příspěvkové organizaci města 
Sociálním službám města Havířova, IČ: 60337583, za podmínek: 
 
- účel: poradenské centrum Khamoro 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2015  
  s možností prodloužení o dalších 5 let 

________________________________________________________________________________ 
 
2001/33RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 19,60 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Akátová 3, Havířov-Šumbark,  
    p. Pavlu Musilovi, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. pronájem nebytových prostor o výměře 7 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Lípová 17, Havířov-Město,  
    p. Anně Kratochvílové, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
3. pronájem nebytových prostor o výměře 6 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Tesařská 1, Havířov-Město,  
    p. Anně Kováčové, jako sklad pro vlastní potřebu 
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za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
2002/33RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 309 o výměře 73,10 m2 a podílu  
na společných prostorách o výměře 31,10 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu 
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
Ing. Jiřímu Turoňovi, IČ: 47173548,  
jako kancelář daňového poradce, 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2003/33RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 86,46 m2 v 1. poschodí 
objektu zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark, 
nájemci MUDr. Salehu Afanovi, IČ: 49591673,  
pro spol. MUDr. AFANA, s.r.o., zast. jednateli Ing. Dianou Afanovou  
a Mgr. Nazimem Afanou, oba bytem Mládežnická 6, Havířov-Podlesí,  
za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
 
2004/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
IČ: 70958131, pronájem prostor v areálu školy, p. Janu Beránkovi,  
za podmínek: 
- účel: školní byt 
- výměra prostor: 35,56 m2 (0+1) 
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- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 3. 2012 po dobu trvání pracovního poměru  
  ve škole 
- 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2005/33RM/2012 - Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájemci nebytových prostor o celkové výměře 1245,36 m2 v 1., 2. a 3. 
nadzemním podlaží části E objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 
Úřadu práce České republiky, IČ: 72496991,  
pronájem dalšího movitého majetku:  
- vybavení kanceláří v účetní hodnotě 162.812,24 Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor  
č. E/216/OSRM/2007 

          Z: vedoucí OSM 
         T: 30.4. 2012   

________________________________________________________________________________ 
 
2006/33RM/2012 - Informativní  zpráva - výsledky inventarizací majetku města za rok 2011__ 
        

Rada města Havířova                                        
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledky inventarizací majetku a závazků statutárního města Havířova  
k 31. 12. 2011 

________________________________________________________________________________ 
 
2007/33RM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od Městské knihovny Havířov___________ 
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit bezúplatné  převzetí invalidní plošiny venkovní  
v pořizovací ceně 263 400,- Kč, umístěné při vstupu do bývalého hudebního 
oddělení Městské knihovny Havířov na Pavlovově ul., Havířov-Město 
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neschválit bezúplatné převzetí přebytečného majetku: 
 
1. celkem 261 svazků knih v celkové pořizovací ceně 13 385,50 Kč,  
    dle přílohy č. 1 
 
2. nábytek a další vybavení z rušených poboček Městské knihovny Havířov,  

ul. Dlouhé, J. Wericha, Pavlovova, resp. vybavení dřívějších kanceláří 
v budově Šrámkova 2 (psací stoly, skříně, židle, registrační i jiné skříně, různé 
druhy regálů na knihy, sedačky, křesla, hudební skříně, květinové stolky, 
lampy, dřevěné věšáky, závěsné panely, garnýže, poličky, žaluzie 
horizontální, kuchyňskou linku, telefonní přístroje, bojler zátěžový koberec,  
průtokový ohřívač, botník, ventilátory apod.),  
v celkové pořizovací ceně  642 278,72 Kč, dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
2008/33RM/2012 - Vyřazení  neupotřebitelného dlouhodobého  majetku___________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku: 
 
- software - programový balík BUNDLE mge/sx – 1 licence;   
inventární číslo DNM 11/013, rok pořízení 1996, pořizovací cena 464 415,- Kč,  
ve správě oddělení informatiky organizačního odboru MMH 
 
- mycí stroj Karcher, inv. číslo u MMH 000000021480,  výrobní  číslo 034684, 
rok pořízení 1998, pořizovací cena:  80 450,- Kč,  
s nímž na základě zřizovací listiny hospodaří příspěvková organizace Základní 
škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537, okres Karviná, IČ: 61 98 87 23 
 
- smažicí litinová pánev Fagor, inventární číslo u MMH 000000022473,  
rok výroby 2002,  pořizovací cena 93 324,- Kč,   
s níž hospodaří na základě zřizovací listiny příspěvková organizace  
Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČ: 70 95 81 22 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města  Havířova schválit   
vyřazení dlouhodobého majetku: 
 
- databáze  ORACLE 9i SE, inventární číslo 600301300025 – 1 licence,  
rok pořízení 2002,  pořizovací cena 719 512,- Kč,  
ve správě oddělení informatiky organizačního odboru MMH 
 
- soubor digitálních map Havířova, inventární číslo 000000010947,  
roky pořízení 1991 – 1995 za celkovou pořizovací cenu 2 251 350,- Kč,  
ve správě organizačního odboru 
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- stroj na úpravu ledové plochy zn. DESTAROL LX P,  výrobní číslo 130,  
inventární číslo u MMH 000000023472,  rok pořízení 1994,  
pořizovací cena 1 184 394,- Kč,  
s nímž hospodaří příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov,  IČ: 00 30 67 54, s tím, že k vyřazení tohoto stroje dojde 
prodejem prostřednictvím Svazu zimních stadionů 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                                     náměstek primátora  
                                                                             pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 33. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.3.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 33. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.3.2012 

II.část 
 
2009/33RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu pro r. 2012 odboru komunálních služeb   
            
2010/33RM/2012 - NAŘÍZENÍ č. 1/2012, kterým se mění a doplňuje 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 
 
2011/33RM/2012 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
2012/33RM/2012 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  
                                 přírody Nový Jičín  
 
2013/33RM/2012 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí   
 
2014/33RM/2012 - Poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Havířov    
 
2015/33RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Náměstí  
                                 T.G.Masaryka“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
2016/33RM/2012 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2012  
                                 z rozpočtu odboru školství a kultury 
 
2017/33RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov 
 
2018/33RM/2012 - Rámcová smlouva o dílo - Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov  
 
2019/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem  
                                 – ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 
 
2020/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem  
                                 – ZŠ a MŠ Selská, Havířov-Bludovice, příspěvková organizace 
 
2021/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem  
                                 – ZŠ a MŠ Na Nábřeží, příspěvková organizace 
 
2022/33RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
                                 z rozpočtu odboru školství a kultury 
       
2023/33RM/2012 - Dodatek č. 1 zřizovacích listin školských rad při základních školách 
 
2024/33RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých MŠMT 
 
2025/33RM/2012 - Stanovení platu statutárnímu orgánu ZŠ F. Hrubína od 1.4.2012, návrh  
                                odměn řediteli ZŠ F. Hrubína a ředitelce Městského kulturního střediska  
                                Havířov 
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2026/33RM/2012 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 
 
2027/33RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
                                 sportovním a mimosportovním subjektům  
 
2028/33RM/2012 - Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů mateřských škol,  
                                 základních škol a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární  
                                 město Havířov 
               
2029/33RM/2012 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města za r. 2011 
 
2030/33RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise zdravotní RMH 
 
2031/33RM/2012 - Stavba č. 6080 Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa -  zahájení užšího  
                                 řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
 
2032/33RM/2012 - Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou -3. Etapa 
                                – Obytná ulice Mládí“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou 
                                zakázku na stavební práce 
 
2033/33RM/2012 - Smlouva o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače 
 
2034/33RM/2012 - „Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov, dodávka  
                                a montáž kontejnerových stání“  
                                 – vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
 
2035/33RM/2012 - Rekonstrukce komunikace - spojka  Šumbarská x Prachatická, včetně                  
                                kanalizačního sběrače EC-1, Havířov–Dolní Suchá 
 
2036/33RM/2012 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“  
                                – smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
 
2037/33RM/2012 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“  
                                 – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky el. energie 
 
2038/33RM/2012 - Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb správce stavby  
                                Odkanalizování části města Havířova – Bludovice a Dolní Datyně“ 
 
2039/33RM/2012 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „ Služby správce stavby pro projekt 
                                Odkanalizování části města Havířov - I.etapa – Dolní a Prostřední Suchá“ 
 
2040/33RM/2012 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2011)  
                                 v rámci IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“  
 
2041/33RM/2012 - Úprava výše alokace Výzvy č. 2 v rámci IPRM  
                                „Zóna Šumbark II Za Teslou“  
 
2042/33RM/2012 - „Roční zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2011) v rámci IPRM  
                                 pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ 
 
2043/33RM/2012 - Žádost o schválení dílčího projektu „Regenerace náměstí Nad Terasou“  
                                 předkládaného v rámci IPRM do ROP 
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2044/33RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
2045/33RM/2012 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu statutárního města Havířov“  
                                 - zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
 
2046/33RM/2012 - „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře  
                                 Magistrátu města Havířova“ -  zahájení otevřeného řízení na nadlimitní  
                                 veřejnou zakázku na dodávky 
 
2047/33RM/2012 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ - zahájení otevřeného 
                                 řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
 
2048/33RM/2012 - Schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu „Přeshraniční   
                                spolupráce 2007 – 2013  Česká republika – Polská republika pro  
                                mikroprojekt „Stálá expozice o historii města“ 
 
2049/33RM/2012 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní integrace úřadu obce  
                                 s rozšířenou působností““ – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
                                 malého rozsahu – oprava usnesení 
 
2050/33RM/2012 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách od 1.4.2012  
 
2051/33RM/2012 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem  
                                 Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi 
 
2052/33RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov 
 
2053/33RM/2012 - Návrh zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti  
                                 Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
 
2054/33RM/2012 - Vyhlášení výběrového řízení 
           
2055/33RM/2012 - Písemnost Mgr. Beranové 
             
2056/33RM/2012 - Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
2057/33RM/2012 - VZ/04/OSV/2012 „Zajištění ubytování, stravování a dopravy  
                                 na rekondičně ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“  
                                 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  
 
2058/33RM/2012 - Poskytnutí věcných darů – ADRA, o.s. 
 
2059/33RM/2012 - ,,Provádění úklidu v Domově seniorů Havířov“ – rozhodnutí o výběru   
                                 nejvhodnější nabídky 
 
2060/33RM/2012 – Změna ve sportovní komisi 
 
2061/33RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 33. Schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14.3.2012 
II.část 

 
2009/33RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného   
                                 rozpočtu pro rok 2012 odboru komunálních služeb____________________   
            

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
realizovat přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)  
dle přílohy  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 03/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2010/33RM/2012 - NAŘÍZENÍ č. 1/2012, kterým se mění a doplňuje 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 
 
v y d á v á  
 
NAŘÍZENÍ č. 1/2012, kterým se mění a doplňuje 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 2.4.2012  

________________________________________________________________________________ 
 
2011/33RM/2012 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
informace o současné situaci v administraci žádostí statutárního města Havířova 
na Státním fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního 
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programu Životní prostředí -  projekty Odkanalizování části města Havířova 
(Etapa I)  - Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Odkanalizování části města 
Havířova (Etapa II) - Bludovice, Dolní Datyně dle důvodové zprávy 
 
schválit 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu č. 1758/OKS/2011 mezi statutárním městem Havířov a Technickými 
službami Havířov a.s. ve znění dle přílohy 
 
pověřit 
primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 mezi statutárním městem 
Havířov a Technickými službami Havířov a.s. 

 

                                                                                                 Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 03 - 04/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2012/33RM/2012 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  
                                 přírody Nový Jičín_______________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
poskytnutí dotace Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody 
Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, ve výši 30 000,- Kč na provoz Stanice pro záchranu 
živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě  

________________________________________________________________________________ 
 
2013/33RM/2012 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí_________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
poskytnutí dotací základní organizaci Českého svazu včelařů v Havířově,  
IČ  63 73 02 35, ve výši 38 280,- 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  

________________________________________________________________________________ 
 
2014/33RM/2012 - Poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Havířov____________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Havířov, IČ 60 33 81 81,  
ve výši 11 700,- Kč na odchov bažanta obecného 

________________________________________________________________________________ 
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2015/33RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Náměstí  
                                 T.G.Masaryka“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření k oznámení záměru „Náměstí T.G.Masaryka“ podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem  
tohoto vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 15.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2016/33RM/2012 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2012  
                                 z rozpočtu odboru školství a kultury________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury  
    soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13,  
    Havířov-Šumbark (IČ 25 37 27 93) ve výši 262.500,- Kč 
 
2. uzavření dohody s příjemcem dotace                        

________________________________________________________________________________ 
 
2017/33RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  

(IČ 75 08 57 47) v celkové výši 15.000,- Kč  
od  společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 
Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)  
a v celkové výši 20.000,- Kč od společnosti Technické služby a.s., Karvinská 
66/1461, Havířov-Město (IČ 25 37 56 01)  dle přílohy č. 1 
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2. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
(IČ 62 33 12 30) od společnosti Technické služby a.s., Karvinská 66/1461, 
Havířov-Město (IČ 25 37 56 01)  
v celkové výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 2 

 
3. SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

příspěvková organizace (IČ 00 84 74 70) od Nadačního fondu SPMP ČR 
„Rodiče dětem“, Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín  
v celkové výši 12.000,- Kč dle přílohy č. 3 

________________________________________________________________________________ 
 
2018/33RM/2012 - Rámcová smlouva o dílo - Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov_______        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření rámcové smlouvy o dílo s Městskou realitní agenturou, s.r.o. Havířov  
    (IČ 64 08 47 44) dle přílohy č. 1  
 
2. ceník Městské realitní agentury, s.r.o. dle přílohy č. 2  
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města podpisem rámcové smlouvy o dílo 
 

       Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                                         T: březen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2019/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem  
                                 – ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací  
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  
(IČ 48 80 54 75) 
 
1. kopírovací stroj Canon iR1600,  Inv.č. DHM-13 
    v pořizovací ceně 63.208,- Kč včetně DPH,  
 
2. kopírovací stroj Copia 8515, Inv.č. DHM-3,  
    v pořizovací ceně 78.006,80 Kč včetně DPH. 

________________________________________________________________________________ 
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2020/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem  
                                 – ZŠ a MŠ Selská, Havířov-Bludovice, příspěvková organizace__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola  
    a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská,  
    příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)  
    v pořizovací ceně 104.652,- Kč včetně DPH:  myčka nádobí  
 
2. vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací Základní škola 
    a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská,  
    příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77) 
    - myčka nádobí, Inv.č.  HIM820, v pořizovací ceně 138.637- Kč včetně DPH  

________________________________________________________________________________ 
 
2021/33RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení a nakládání s investičním majetkem  
                                 – ZŠ a MŠ Na Nábřeží, příspěvková organizace_______________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola  

a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace  
(IČ 48 80 52 71) v pořizovací ceně 380.710,- Kč včetně DPH:  automobil  
na rozvoz stravy zn. Renault Master,  
verze 2,3 dCi 74 kW/100 k L1H1P1 Furgon s předním pohonem 

 
2. prodej svěřeného majetku příspěvkovou organizací Základní škola  
    a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace  
    (IČ 48 80 52 71) 
    - automobil na rozvoz stravy zn. Renault Master 1,9 dCi L1H1P1,  
    Inv.č.SMV 1A/ŠJ, v pořizovací ceně 533.113,- Kč včetně DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
2022/33RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
                                 z rozpočtu odboru školství a kultury________________________________ 
       

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu 
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám a mateřským školám v celkové výši 2.524.880,- Kč dle přílohy č. 1 
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uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám a mateřským školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2012  
o uvedené částky dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2023/33RM/2012 - Dodatek č. 1 zřizovacích listin školských rad při základních školách______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
novelu školského zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
s účinností od 14.3.2012 změnu zřizovacích listin školských rad dle znění 
přílohy č.1  při základních školách: 
  1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221 
  2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
      organizace, IČ: 48805271 
  3. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
      organizace, IČ: 70958122 
  4. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
      IČ: 62331230 
  5. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 62331248 
  6. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná,  
      IČ: 48805424 
  7. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  
      IČ: 61988723 
  8. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 70958114 
  9. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
      okres Karviná,  IČ: 61988600 
10. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 70958165 
11. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  
      organizace, IČ: 70958149 
12. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 70958131 
13. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  
      IČ: 48805513 
14. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  
      IČ: 48805475 
15. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
      organizace, IČ: 48805289 
16. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov- 
      Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577 
17. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  
      organizace, IČ: 75027569 



 
USNESENÍ 

z 33. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.3.2012 

57 

p o v ě ř u j e 
 
podpisem dodatků č.1 zřizovacích listin školských rad Ing. Zdeňka 
Osmanczyka, primátora statutárního města a Bc. Daniela Pawlase,  
náměstka primátora pro sociální rozvoj  
 
u k l á d á 
 
vypracovat dodatky zřizovacích listin školských rad při základních školách ve 
znění schválené změny 

          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: březen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2024/33RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých MŠMT 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých MŠMT  
v celkové výši 2.565.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města  
dle přílohy č. 1, 2 
 
1. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,   
    příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65) na projekt:  
    EU peníze školám     ………….1.418.000,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  
    organizace (IČ 70 95 81 49) na projekt:  
    EU peníze školám     ………….1.147.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2025/33RM/2012 - Stanovení platu statutárnímu orgánu ZŠ F. Hrubína od 1.4.2012, návrh  
                                odměn řediteli ZŠ F. Hrubína a ředitelce Městského kulturního střediska  
                                Havířov_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že do doby jmenování nového ředitele, bude na základě jmenování  
ze dne 28.6.2007, vykonávat funkci statutárního orgánu Základní školy 
Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná Mgr. Daniela Kálová 
 
s t a n o v í 
 
plat statutárnímu orgánu Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 
okres Karviná od 1.4.2012 dle přílohy č. 2, a to do doby jmenování nového 
ředitele 
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s c h v a l u j e 
 
1. vyplacení odměny Mgr. Miroslavu Hlavačkovi, řediteli Základní školy  
    Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná dle přílohy č. 3 
 
2. vyplacení mimořádné odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce MKS  
    Havířov za přípravu a realizaci Reprezentačního plesu statutárního města 
    Havířova 2012 z rozpočtových prostředků příspěvkové organizace  
    dle přílohy č. 3 

                                                                                             Z: vedoucí OŠK 
                                                                                             T: březen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2026/33RM/2012 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části  
OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova  
za rok 2011, dle přílohy 
 
schválit 
výjimku z čl. VIII. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova  
ze dne 14.12.2009, pro tyto subjekty: 
1. Domácí péče SOS spol. s r.o., IČ 26 84 97 21 
2. Obecně prospěšná společnost NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.,  
    IČ 27 16 30 59 
3. Občanské sdružení ZIP, IČ 70 24 02 05 
4. Sportovní klub HC Warriors Havířov, IČ 61 98 87 40 
5. Toucans, softball & baseball Havířov, IČ 26 67 68 93 
6. IAN PERFEKT, s.r.o., IČ 26 84 03 41 
7. Městský fotbalový klub Havířov, IČ 27 00 82 40 

________________________________________________________________________________ 
 
2027/33RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
                                 sportovním a mimosportovním subjektům___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
změnu původního názvu příjemce dotace na rok 2012 Střední škola řemesel  
a služeb, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97,  
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na současný název Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, 
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97 
 
schválit  
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    města Havířova v roce 2012 
 
    I. z mimosportovní sféry v celkové výši 3 870 000,- Kč, a to takto: 

sociální oblast    1 000 000,- Kč dle přílohy č. 1 
kulturní oblast    1 640 000,- Kč dle přílohy č. 2 
školská oblast          900 000,- Kč dle přílohy č. 3 
oblast partnerských vztahů             30 000,- Kč dle přílohy č. 4 
oblast bezpečnosti v silničním provozu       50 000,- Kč dle přílohy č. 4 
oblast prevence kriminality a protidrogové prevence     

   250 000,- Kč dle přílohy č. 5 
 
   II. ze sportovní sféry v celkové výši  6 711 000,- Kč dle přílohy č. 6 
 
2. pro Městský fotbalový klub Havířov zpřísnění smluvních podmínek  
    pro poskytnutí dotace na rok 2012 dle bodu 2 důvodové zprávy  
 
3. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 1 - 6  
 
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 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2028/33RM/2012 - Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů mateřských škol,  
                                 základních škol a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární  
                                 město Havířov___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  
    odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
2. dopis Mgr. Radomily Vaníčkové ze dne 27.2.2012 adresovaný Radě města  
    Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol a školského  

zařízení, kteří svou činnost vykonávají déle než 6 let, a jejichž zřizovatelem 
je statutární město Havířov: 
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Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola  Havířov-Životice Zelená, příspěvková 
organizace 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 
organizace 
Asterix - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

 
2. znění veřejných oznámení o konání konkurzních řízení dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2029/33RM/2012 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města  
                                 za rok 2011_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova  
za rok 2011 
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u k l á d á 
 
odboru sociálních věcí předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání 
finančních prostředků na protidrogovou politiku města začátkem  
následujícího roku 

         Z: vedoucí OSV 
                             T: březen 2013 
________________________________________________________________________________ 
 
2030/33RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise zdravotní RMH____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise zdravotní Rady města Havířova za rok 2011  
a za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2031/33RM/2012 - Stavba č. 6080 Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa -  zahájení užšího  
                                 řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
  „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
    následné zakázky (opce):                  ano  
 
2.  dílčí plnění:    ano ( měsíční) 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ano  
                                             
3. druh zadávacího řízení:         užší řízení   
    objektivní kritérium pro omezení počtu zájemců:   

výběr 5 zájemců podle provedených   
zakázek 

     
4. výši požadované jistoty:  jistota není požadována 
 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:    předpokládané zahájení:  4-5/2012 
      předpokládané ukončení: 11/2012 
                                                                        
7. základní hodnotící kritérium:          ekonomická výhodnost nabídky  
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   dílčí hodnotící kritéria:        
   Celková cena v Kč bez DPH                                         70 %     
   Lhůta realizace                                                                    20 % 
   Reakční doba nástupu k odstranění vad v záruční době      10 % 
  
 8. ostatní podmínky:   

a) maximální doba realizace do 200 kalendářních dnů ode dne zahájení 
b) záruční doba minimálně 60 měsíců na stavební práce, 36 měsíců  
    na výsadbu zeleně a minimálně 24 měsíců na technologii   

 
 9.  základní kvalifikační předpoklady: 
      - podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
         pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – čestným prohlášením  
  
10. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) a d) zákona: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů  
     v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad  
     prokazující živnostenské oprávnění na provádění staveb, jejich změn  
     a odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, výkon zeměměřických 
     činností, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 c) doklad osvědčující odbornou způsobilost pro osobu stavbyvedoucího  
     o autorizaci v oboru pozemních a dopravních staveb   

          
  11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona: 

a) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti  
    dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě s minimální pojistnou  
    částkou 32 mil. Kč  
b) doklad o obratu dosaženém uchazečem za provedení stavebních prací  
    za poslední 3 účetní období s minimální hodnotou 90 mil. Kč bez DPH  
    v každém účetním období. 

 
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona: 

seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let, 
včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací, a to:  
- min. 1 referenční list na stavební práce obdobného charakteru jako  
  je část předmětu plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce   
  (revitalizace) náměstí s vodním prvkem (např. fontána, kašna) ve  
  finančním objemu min. 10.000.000,- Kč bez DPH  
- min. 1 referenční list na stavební práce obdobného charakteru jako je  
  předmět plnění zakázky, tj. výstavba, rekonstrukce, revitalizace či  
  regenerace náměstí, městských center nebo obdobných revitalizací  
  veřejného prostranství ve finančním objemu min. 30.000.000,- Kč  
  bez DPH  
- min. 1 referenční list na stavební práce obdobného charakteru jako je  
  předmět plnění zakázky, tj. výstavba, rekonstrukce, revitalizace či  
  regenerace náměstí, městských center nebo obdobných revitalizací  
  veřejného prostranství ve finančním objemu min. 20.000.000,- Kč  
  bez DPH 
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- min. 2 referenční listy na stavební práce obdobného charakteru jako je  
  část předmětu plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce parkoviště  
  ve finančním objemu min. 4.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku 

 
b) podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona:  

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího  
   s praxí v oboru (stavebnictví) min. 10 let praxe při řízení stavebních  
   prací obdobného rozsahu ve finančním objemu min. 10.000.000,- Kč 
   bez DPH za každou zakázku 
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího s praxí  
   v oboru (stavebnictví) min. 10 let praxe při řízení stavebních prací  
   obdobného rozsahu ve finančním objemu min. 4.000.000,- Kč bez DPH  
   za každou zakázku 

 
c) v souladu s § 56 odst. 3 písm. e) předloží uchazeč čestné prohlášení o  
    průměrném počtu zaměstnanců dodavatele - Dodavatel splňuje technický  
    kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnával  
    alespoň 35 zaměstnanců v každém roce. 
 
d) certifikáty ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 
 

13 jmenování členů Komise pro otvírání obálek, včetně náhradníků:  
      člen:  1. Ing. Petr Smrček                                          

2. Ing. Radoslav Basel                                     
3. Mgr. Bc. Milan Konečný    

 
   Náhradníci:  Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš  

a Ing. Ivana Hovancová 
 
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  

   člen:  1. Ing. Petr Smrček               
2. Ing. Eduard Heczko                                     
3. Ing. Radoslav Basel     
4. p. Vlastimil Fukala                                        
5. Ing. Ladislav Nedorost                
6. Mgr. Bc. Milan Konečný     

   
  Náhradníci:  Bc. Daniel Pawlas, Vojtěch Kozák, Ing. Miloš Klimeš,  

Leoš Lukaštík, Ing. Vladan Almáš a Ing. Ivana Hovancová 
 
15. zadávací lhůta:     do 15.7.2012 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. Mgr. Bc. Milana Konečného realizací zadávacího řízení  na veřejnou zakázku  
    „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ hodnotící komisi výkonem  
    funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami v rozsahu § 151  
    a násl. zákona  
 
2. Mgr. Bc. Milana Konečného posouzením kvalifikace uchazečů v  rozsahu  
    § 59 a násl. zákona 
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3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Ing. Petra Smrčka, 
    náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 
 
4. podpisem  mandátní smlouvy s Mgr. Bc. Milanem Konečným na realizaci  
    zadávacího  řízení  Ing. Petra Smrčka, náměstka  primátora  pro hospodářský  
    rozvoj  
 
u k l á d á  
 
1. předložit mandátní smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným k podpisu 

 
                                                                                     Z: vedoucí OIV  

          T: 3/2012 
 

2.  zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v Informačním 
systému o veřejných   zakázkách prostřednictvím Mgr. Bc. Milana 
Konečného. 

         Z: vedoucí OIV  
          T: 3/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2032/33RM/2012 - Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 3. etapa  
                                – Obytná ulice Mládí“ -  zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou  
                                zakázku na stavební práce_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
    stavby č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa  
    – Obytná ulice Mládí“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
    následné zakázky (opce):                            ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:                                    ne 
    čerpání dotace:                                         ano  
                                             
3. druh zadávacího řízení:                         otevřené řízení   
     
4. výši požadované jistoty:                              ve výši 800.000,- Kč 
 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:                  předpokládané zahájení:  5/2012 
        předpokládané ukončení: 11/2012 

                                                                        
7. základní hodnotící kritérium:                      ekonomická výhodnost nabídky  
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    dílčí hodnotící kritéria:        
    výše nabídkové ceny v Kč bez DPH          80 %     
    termín dokončení  ve dnech                        20 % 
  
 8. ostatní podmínky:   

a) maximální doba realizace do 30.11.2012   
b) závazné prohlášení banky o vystavení bankovní záruky za provádění  
    stavby na částku 5 mil. Kč  
c) závazné prohlášení banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu díla  
    po dobu záruční doby na částku 2 mil. Kč  

 
9. základní kvalifikační předpoklady:  
    - podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
      pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – čestným prohlášením  
 
10. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) a d) zákona: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů  
    v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad  
    prokazující živnostenské oprávnění na  provádění staveb, jejich změn  
    a odstraňování, výkon zeměměřických činností 
c) doklad o autorizaci v oboru dopravní a vodohospodářské stavby   

           
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona: 

a) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti  
    dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě s minimální pojistnou  
    částkou 50 mil. Kč a spoluúčastí max.200 000,-Kč 
b) poslední zpracovaná rozvaha v plném rozsahu podle zvláštních právních  
    předpisů včetně zprávy auditora, je – li zákonem uložena, ze kterých  
    vyplyne kladný hospodářský výsledek minimálně v posledním  
    ukončeném účetním období 
c) účetní závěrka a  výkaz zisku a ztráty za poslední 3 uzavřené účetní  
    období, ze kterých vyplyne, že výše obratu za stavební práce činí 
    minimálně 150 mil. Kč v každém účetním období a ze, které vyplyne  
    splnění hodnoty indexu důvěryhodnosti IN95 minimálně 2,0 

  
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací včetně  
          min. 3 referenčních listů o řádném provedení stavebních prací obdobného  
          charakteru jako předmět veřejné zakázky v posledních 5 letech  
          a s minimálním objemem 40 mil. Kč bez DPH a pokládkou dlažby  
          v min. rozsahu 4000 m2 u každé stavby  

b) podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona čestné prohlášení o průměrném počtu  
    zaměstnanců dodavatele a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele za  
    poslední 3 roky v min. rozsahu 50 zaměstnanců a 5 vedoucích  
    zaměstnanců v každém roce. 
c) podle § 56 odst. 3 písm. f) zákona přehled nástrojů či pomůcek,  
    provozních a technických zařízení k plnění veřejné zakázky a to:  
    obalovna, resp. přípravna živičných směsí, finišer pro pokládku  
    živičných směsí, silniční vibrační válec pro hutnění asfaltových vrstev,  
    distributor na provádění spojovacího postřiku 
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d) certifikáty ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001,  
    jejichž předmětem je provádění dopravních staveb  

 
13. jmenování členů Komise pro otvírání obálek, včetně náhradníků:  
       člen :     1. Ing. Petr Smrček                                          

2. Ing. Radoslav Basel                                     
3. Mgr. Martin Velík   
  

náhradníci:  Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš  
a Ing. Veronika Vokounová 

 
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  
      člen       náhradník 

1. Ing. Petr Smrček   Bc. Daniel Pawlas  
2. Ing. Eduard Heczko                    Mgr. Rudolf Šimek 
3. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
4. Leoš Lukaštík   Ing. Miroslav Mynář 
5. Ing. Ladislav Nedorost   Ing. Hana Navrátilová  
6. Ing. Miroslav Honěk  Ing. Lumír Ondřejek           
7. Mgr. Martin Velík  Ing. Veronika Vokounová   
       

15. zadávací lhůta:     90 dnů 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. společnost EuroAssist, s.r.o., IČ: 27170446, realizací zadávacího řízení  
    na veřejnou zakázku Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za  
    Teslou - 3. etapa - Obytná ulice Mládí“ v rozsahu § 151 zákona 
 
2. společnost EuroAssist, s.r.o., posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu  
    § 59 a násl. zákona 
 
3. podpisem mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. na realizaci   
    zadávacího  řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský 
    rozvoj  
 
u k l á d á  
 
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o k podpisu 
 

                                                                                     Z: vedoucí OIV  
          T: 30.3.2012 
 

 2. zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v Informačním 
     systému o veřejných zakázkách prostřednictvím společnosti EuroAssist,s.r.o. 

 
         Z: vedoucí OIV  

          T: 30.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2033/33RM/2012 - Smlouva o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače___ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Smlouvu o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače  
na stavbě „Splašková kanalizace Skleníky – Nový Svět do sběrače F“  
mezi městem Havířov a společnostmi Skleníky Nový Svět, s.r.o., IČ: 27785165, 
Praha West Investment k.s., IČ: 25672096 a GASCONTROL, společnost s r.o., 
IČ: 46578021 dle přílohy  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
Smlouvu o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače na 
stavbě „Splašková kanalizace Skleníky – Nový Svět do sběrače F“ mezi 
městem Havířov a společnostmi Skleníky Nový Svět, s.r.o., IČ: 27785165, 
Praha West Investment k.s., IČ: 25672096 a GASCONTROL, společnost s r.o., 
IČ: 46578021 dle přílohy 
 
pověřit  
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače na 
stavbě „Splašková kanalizace Skleníky – Nový Svět do sběrače F“ mezi 
městem Havířov a společnostmi Skleníky Nový Svět, s.r.o., IČ: 27785165, 
Praha West Investment k.s., IČ: 25672096 a GASCONTROL, společnost s r.o., 
IČ: 46578021 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
2034/33RM/2012 - „Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov, dodávka  
                                 a montáž kontejnerových stání“– vyhlášení zjednodušeného podlimitního  
                                 řízení__________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky     
    „Kontejnery pro areál TJ ČSAD Havířov“ 
 

rozdělení předmětu plnění na části:   ne 
následné zakázky (opce):    ne  

 
2. dílčí plnění:      ne 
  poskytnutí zálohy:                                     ne        
    čerpání dotace:                                       ne 
      
3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
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4. odeslání  Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  
1. STG trade, s.r.o., Krnov                         IČ: 258 32 069            
2. PEGAS Container  s.r.o., Praha 10  
    (adresa pro doručení Želechovice 599, 763 11 Zlín)  IČ: 262 36 893   
3. Algeco s.r.o., Spytihněv  
    (adresa pro doručení 742 51 Mošnov, č.p. 314/52 )  IČ: 255 20 334  
4. ContiMade, spol. s r.o., Kaňovice, okr. Zlín  IČ: 494 48 382 
5. KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o, Vizovice IČ: 469 66 170
   

5. varianty nabídky:           ne 
 
6.  dobu realizace veřejné zakázky: předpokládané zahájení:   05/2012 

ukončení:  do 60 kalendářních dnů  
od podpisu smlouvy 

 
7. základní hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
                                                               - hodnocení nabídek elektronickou aukcí 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:          

čestným prohlášením v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „zákon“) 

 
9. profesní kvalifikační předpoklady:  

- výpis z obchodního rejstříku  
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
  veřejné zakázky 

 
10. ekon. a fin. kvalifikační předpoklady:    

   - pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu  
   způsobenou třetí osobě s min. pojistnou částkou 2 mil. Kč  

 
11. technické kvalifikační předpoklady:       

   - seznam významných dodávek obdobného charakteru (dodávka a montáž  
     kontejnerů) realizovaných v posledních 3 letech, vč. min. 3 osvědčení  
     (referenčních listů) objednatelů o realizování v seznamu uvedených  
     dodávek v min. hodnotě 2 mil. Kč bez DPH/ 1 dodávka  

 
12.  jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
      člen              náhradník 
     1. Ing. Petr Smrček                                        Ing. Eduard Heczko                       
     2. Ing. Radoslav Basel                              Ing. Miloš Klimeš 
       3. Ing. Jan Sikora                         Jana Pětvalská   
       4. Ing. Dagmar Čtvrtníčková                      Martin Cyž 
       5. za RK: Ing. Martin Hyl                             Ing. Jiří Špiřík                                 
 
13. zadávací lhůta:       60 dnů 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
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2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona  
 
3. 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  

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 
 
u k l á d á 
 
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 předání  
     podepsané zadávací  
     dokumentace 

 
2. předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu 
 

Z: vedoucí OIV 
T: 27.3.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2035/33RM/2012 - Rekonstrukce komunikace - spojka Šumbarská x Prachatická, včetně         
                                kanalizačního sběrače EC-1, Havířov-Dolní Suchá_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   
    pro veřejnou zakázku  na stavební práce zn. VZ/3/OIV/12  
    - „Rekonstrukce komunikace – spojka Šumbarská x Prachatická“  
 
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
    zn. VZ/3/OIV/12 -  
    „Rekonstrukce komunikace – spojka Šumbarská x Prachatická“  
    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,  
 
3. dobu realizace veřejné zakázky : zahájení :  duben 2012  
      ukončení : nejpozději do 31.8.2012  
 
4. ostatní podmínky :                            délka záruční doby 72 měsíců  
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5. 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  
 
6. profesní kvalifikační předpoklady:                 

- výpis z OR 
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  
  zakázky  
- doklad osvědčující odbornou způsobilost pro obor pozemních staveb  
  pro osobu pověřenou vedením stavby  

 
7. jmenování členů jednací komise včetně náhradníků : 
     člen 1. Ing. Petr Smrček   

2. Mgr.  Rudolf Šimek  
3. Ing. Jiří Špiřík     
4. Ing. Radoslav Basel       
5. Mgr. Marek Vlachopulos                  

 
        náhradník:  PaedDr. Svatopluk Novák, Miroslav Kronenberg,  

Ing. Petr Boháček, Ing. Miloš Klimeš, Ing. Jan Sikora     
 
8. lhůtu a místo podání nabídek :          29.3.2012 do 10,00 hodin na podatelně                      
                                                              statutárního města Havířov 

    
p o v ě ř u j e  
 
1. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,  
    podpisem dokumentů souvisejících s  veřejnou zakázkou VZ/3/OIV/12  
    - „Rekonstrukce komunikace – spojka Šumbarská x Prachatická“ 
 
2. vedoucího odboru investiční výstavby svoláním jednání jednací komise 
 
3. poradu vedení rozhodnutím o zadání veřejné zakázky VZ/3/OIV/12 
     - „Rekonstrukce komunikace – spojka Šumbarská x Prachatická“ 
 
u k l á d á 
 
odeslat výzvu k podání nabídky Sdružení pro odkanalizování města Havířova  

    
          Z: vedoucí OIV 
          T: 3/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2036/33RM/2012 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“  
                                 – smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení, části VTL  
plynovodu DN300 Suchá-Lutyně v obci Havířov, k.ú.Šumbark, se společností  
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RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení  

________________________________________________________________________________ 
 
2037/33RM/2012 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ – smlouva  
                                 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky el. energie_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
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  
  
p o v ě ř u j e  
 
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 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu budoucí smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 03/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2038/33RM/2012 - Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb správce stavby  
                                 „Odkanalizování části města Havířova – Bludovice a Dolní Datyně“______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu SoD 1566/OIV/2011 v Článku I. „Smluvní strany“, kde obchodní  

firma vedoucího sdružení společnosti MOTT MACDONALD Praha, a.s.   
(IČ 48 58 87 33) se mění na obchodní firmu Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.  
a to bez změny názvu správce stavby  
„Sdružení společností MOTT MACDONALD Praha, a.s.  
a ČECH-ENGINEERING,a.s.“  

 
2. změnu SoD 1566/OIV/2011  v Příloze č. 4 bod 4. „Organizační schéma  
    pracovního týmu správce stavby pro projekt“, kde se mění  3 členové  
    pracovního týmu v rozsahu dle Přílohy č. 1 
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3. uzavření Dodatku č. 1 ke SoD 1566/OIV/2011  v rozsahu bodů 1. a 2. Tohoto 
    usnesení 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra  Smrčka podpisem 
Dodatku č. 1 ke SoD 1566/OIV/2011   
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke SoD 1566/OIV/2011   
 

          Z: vedoucí OIV 
T: 20.3.2012      

________________________________________________________________________________ 
 
2039/33RM/2012 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „ Služby správce stavby pro projekt 
                                „Odkanalizování části města Havířov - I.etapa – Dolní a Prostřední Suchá“ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu SoD 746/OIV/2010 v Článku I. „Smluvní strany“, kde obchodní firma  
    vedoucího sdružení společnosti MOTT MACDONALD Praha, a.s.   
    (IČ 48 58 87 33)  
    se mění na obchodní firmu Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.,  
    a to bez změny názvu správce stavby  
    „Sdružení MOTT MACDONALD Praha, a.s. a ČECH-ENGINEERING,a.s.“  
 
2. změnu SoD 746/OIV/2010  v Příloze č. 3 „Organizační schéma uchazeče“,  
    kde se mění členové pracovního týmu správce stavby v rozsahu  
    dle Přílohy č. 1 
 
3. uzavření Dodatku č. 1 k SoD 746/OIV/2010 v rozsahu bodů 1. a 2. tohoto  
    usnesení 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra  Smrčka podpisem 
Dodatku č. 1 k SoD 746/OIV/2010   
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 k SoD 746/OIV/2010     
  

Z: vedoucí OIV 
T: 20.3.2012      

________________________________________________________________________________ 
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2040/33RM/2012 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2011)  
                                 v rámci IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM  za rok 2011  
v rámci IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2041/33RM/2012 - Úprava výše alokace Výzvy č. 2 v rámci IPRM „Zóna Šumbark II  
                                 Za Teslou“______________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
Úpravu výše alokace výzvy v rámci IPRM v IOP dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
2042/33RM/2012 - „Roční zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2011) v rámci IPRM  
                                 pro ROP „Přitažlivé město Havířov“________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2011 v rámci IPRM pro ROP  
„Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2043/33RM/2012 - Žádost o schválení dílčího projektu „Regenerace náměstí Nad Terasou“  
                                 předkládaného v rámci IPRM do ROP______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení dílčího projektu „Regenerace náměstí Nad Terasou“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města do Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální radě regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
předloženého dílčího projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení 
dílčího projektu 

________________________________________________________________________________ 



 
USNESENÍ 

z 33. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.3.2012 

74 

2044/33RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.3.2012 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2045/33RM/2012 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu statutárního města Havířov“  
                                 - zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  
    „Digitalizace archivu stavebního úřadu Statutárního města Havířov“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ne    
 
2.  dílčí plnění:    ano (dle jednotlivých částí plnění)  
     poskytnutí zálohy:                            ne 
     čerpání dotace:                                ano  
                                             
3. druh zadávacího řízení:            otevřené řízení   
     
4. varianty nabídky:   ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:       předpokládané zahájení: 6/2012 
      ukončení nejpozději do: 31.12.2013 
                                                                        
6. základní hodnotící kritérium:          ekonomická výhodnost nabídky  
    dílčí hodnotící kritéria:        
    výše nabídkové ceny v Kč bez DPH    50 % 
    technická úroveň nabízeného řešení    30 % 
    metodika postupů      20 % 
  
7.  základní kvalifikační předpoklady: 
     - podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
       pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými doklady 
 
8. profesní kvalifikační předpoklady:  
    - podle § 54 zákona: 

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
    veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
    oprávnění 
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9. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
- podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona - pojistná smlouva, ze které vyplyne  
  pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě  
  s minimální pojistnou částkou 10 mil. Kč a spoluúčastí max. 200 000,-Kč 

 
- podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona čestné prohlášení, ze kterého vyplyne,  
  že za poslední 3 uzavřené účetní období činí výše obratu: 

 
a) min. 25 mil. Kč v každém účetním období za dodávky hardware a 
zároveň uchazeč musí prokázat kladný hospodářský výsledek minimálně 
v posledním ukončeném účetním období za dodávky hardware  
 
b) min. 20 mil. Kč v každém účetním období za poskytování software a 
zároveň musí prokázat kladný hospodářský výsledek minimálně 
v posledním ukončeném účetním období za poskytování software  
c) min. 10 mil. Kč v součtu za činnost digitalizace dokumentů a zároveň 
uchazeč musí prokázat kladný hospodářský výsledek minimálně 
v posledním ukončeném účetním období za činnost digitalizace dokumentů  
 

10. technické kvalifikační předpoklady: 
- podle § 56 odst. 1 písm. a) seznam min. 3 významných dodávek –  
  hardware pro úložiště dat - v min. rozsahu 10 mil. Kč za každou zakázku  
  v posledních 3 letech  
 
- podle § 56 odst. 2 písm. a) seznam min. 3 významných služeb – dodávka  
  a implementace SW – v min. rozsahu 5 mil. Kč za každou zakázku  
  v posledních 3 letech a min. 3 významných služeb – digitalizace 
  dokumentů - v min. rozsahu 3 mil. Kč za každou zakázku v posledních  
  3 letech  

 
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  

člen:      náhradník:    
1. Ing. Petr Smrček    1. Ing. Eduard Heczko  
2. Ing. Jiří Martínek    2. Mgr. Rudolf Šimek   
3. Ing. Ladislav Nedorost   3. Ing. Vladan Almáš   
4. Ing. Miroslav Szop   4. Ing. Petr Boháček 
5. Jiří Kubala    5. Ing. Roman Krystek 
6. Mgr. Bc. Milan Konečný  6. Ing. Mirka Sadílková 

       
12.  zadávací lhůta:      90 dnů 
 
p o v ě ř u j e 

 
1. v rozsahu § 151 zákona společnost McGreen a.s., Praha 5, Smíchov,  
    Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, realizací zadávacího řízení na nadlimitní 
    veřejnou zakázku na služby „Digitalizace archivu stavebního úřadu  
    statutárního města Havířov“ 
 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
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3. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona 
 
4. podpisem mandátní smlouvy se společností McGreen a.s., Praha 5, Smíchov,  
    Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, na realizaci zadávacího řízení  
    Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 

 
u k l á d á 
 
1. předložit mandátní smlouvu se společností McGreen a.s., Praha 5, Smíchov,  
    Štefánikova 18/25, PSČ 150 00 k podpisu 

Z: vedoucí OSR 
T: 30.3.2012 

 
2. zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím  
    společnosti McGreen a.s., Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, 
    do Informačního systému o veřejných zakázkách 
 

          Z: vedoucí OSR 
          T: 30.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2046/33RM/2012 - „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře  
                                 Magistrátu města Havířova“ -  zahájení otevřeného řízení na nadlimitní  
                                 veřejnou zakázku na dodávky______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře Magistrátu 
    města Havířova“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ne    
 
2.  dílčí plnění:    ano (dle jednotlivých dílčích etap)  
     poskytnutí zálohy:                            ne 
     čerpání dotace:        ano  
                                             
3. druh zadávacího řízení:          otevřené řízení   
     
4. varianty nabídky:   ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:       předpokládané zahájení: 6/2012 
      ukončení nejpozději do: 31.12.2012 
                                                                        
6. základní hodnotící kritérium:         ekonomická výhodnost nabídky  
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    dílčí hodnotící kritéria:        
    výše nabídkové ceny v Kč bez DPH     50 % 
    návrh metodologie a přístup uchazeče k realizaci zakázky  50 % 
     
7.  základní kvalifikační předpoklady: 
    - podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
      pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými doklady 
 
8. profesní kvalifikační předpoklady:  
    - podle § 54 zákona: 

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
    veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
    oprávnění 

           
9. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
    - podle § 55 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
      pozdějších předpisů  

a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu  
    způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel požaduje, aby limit  
    pojistného plnění ve smyslu § 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné  
    smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě  
    shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění  
    z pojistné smlouvy minimálně 15.000.000,- Kč.  
b) Kladný hospodářský výsledek uchazeče za poslední uzavřené účetní  
     období. 
c) Údaj o celkovém obratu uchazeče, za poslední tři uzavřená účetní období  
     (2008, 2009, 2010). Zadavatel požaduje, aby výše takto vymezeného  
     obratu dosáhla minimálně 50.000.000,- Kč za tato tři období.  

 
10. technické kvalifikační předpoklady: 
      - podle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění     
        pozdějších předpisů doložit seznam významných služeb poskytnutých  
        dodavatelem v posledních 3 letech minimálně v tomto rozsahu: 

- nejméně 2 významné služby v oblasti hospodaření a ekonomického řízení  
  veřejnoprávních subjektů (v oblasti finančního plánování, rozpočtů,  
  rozpočtových výhledů, monitoringu a sledování rozpočtů), 
- nejméně 1 zakázka s hodnotou finančního plnění minimálně 1,5 mil. Kč na  
  zpracování analýzy informačního systému, 
- nejméně 5 významných služeb v oblasti implementace a údržby 
  manažerských informačních systému/datových skladů v oblasti správy  
  hospodaření či veřejných zakázek, 
- nejméně 3 služby na vývoj a implementaci IS, které umožňují komplexní  
  správu dat, 
- nejméně 2 významné služby prokazující zkušenost se zpracováním  
  a implementací směrnic v organizacích veřejné správy v oblasti  
  ekonomických či právních procesů, 
- nejméně dvě služby v oblasti projektového řízení, pokud nebyli součástí  
  výše uvedených služeb. 
- podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu členů  
  realizačního týmu, ve kterém uvede techniky či technické útvary  
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  (realizační tým), jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou  
  dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče  
  nebo osoby v jiném pracovněprávním vztahu k uchazeči 
- seznam bude zahrnovat minimálně 5 členů realizačního týmu, z nichž  
  jeden bude v postavení vedoucího týmu – projektového manažera, který  
  bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci  
  se zadavatelem. 
 

11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  
      člen:      náhradník:    

1. Ing. Petr Smrček    1. Ing. Eduard Heczko  
2. Ing. Jiří Martínek     2. Mgr. Rudolf Šimek  
3. Ing. Ladislav Nedorost   3. Ing. Vladan Almáš   
4. Ing. Petr Boháček    4. Ing. Miroslav Mynář 
5. Jiří Kubala    5. Ing. Roman Krystek 
6. JUDr. Bc. Martin Kulhánek  6. Mgr. Marek Ivičič 

       
12.  zadávací lhůta:      90 dnů 

 
p o v ě ř u j e 

 
1. v rozsahu § 151 zákona JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., Brno, Příkop 8,  
    PSČ 604 39, realizací zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na  
    dodávky „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře  
    Magistrátu města Havířova“ 
 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
3. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona 
 
4. podpisem mandátní smlouvy s JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., Brno,  
    Příkop 8, PSČ 604 39, na realizaci zadávacího řízení Ing. Petra Smrčka,  
    náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 

 
u k l á d á 
 
1. předložit mandátní smlouvu s JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., Brno,  
    Příkop 8, PSČ 604 39 k podpisu 

Z: vedoucí OSR 
T: 30.3.2012 

 
2. zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím  
    JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., Brno, Příkop 8, PSČ 604 39,  
    do Informačního systému o veřejných zakázkách 

          Z: vedoucí OSR 
          T: 30.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2047/33RM/2012 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ - zahájení otevřeného 
                                 řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky    
    „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ 
 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne    
 
2.  dílčí plnění:    ano (dle jednotlivých dílčích etap)  
     poskytnutí zálohy:                          ne 
     čerpání dotace:                        ano  

                                             
3. druh zadávacího řízení:         otevřené řízení   
     
4. varianty nabídky:   ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:     předpokládané zahájení: 6/2012 
      ukončení nejpozději do: 31.12.2013 
                                                                        
6. základní hodnotící kritérium:          ekonomická výhodnost nabídky  
 
    dílčí hodnotící kritéria:        
    výše nabídkové ceny v Kč bez DPH     50 % 
    technická úroveň nabízeného řešení     50 % 
     
7.  základní kvalifikační předpoklady: 
     - podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
     pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými doklady 
 
8. profesní kvalifikační předpoklady:  

                                    - podle § 54 zákona: 
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
    veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
    oprávnění 

           
9. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  

- podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona předloží pojistnou smlouvu/pojistku,  
  ze které vyplyne pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou  
  třetí osobě s minimální pojistnou částkou 5 mil. Kč a spoluúčastní 
   max. 200.000,- Kč. 
- podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení, ze kterého  
  vyplyne, že za poslední 3 uzavřené účetní období činí výše obratu celkem  
  min. 30 mil. Kč.  
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10. technické kvalifikační předpoklady: 
     - podle § 56 odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek v posledních  
       3 letech: 

a) minimálně 2 dodávky serverového řešení na bázi Blade serverů  
    ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH (vztaženo ke každé  
    uváděné zakázce samostatně) 
b) minimálně 1 dodávka síťové infrastruktury ve finančním objemu  
    min. 1 mil. Kč bez DPH  (vztaženo ke každé uváděné zakázce  
    samostatně) 
c) minimálně 1 realizace zálohovacího software ve finančním objemu 
    min. 0,5 mil. Kč bez DPH  (vztaženo ke každé uváděné zakázce) 

 
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  

člen:      náhradník:    
1. Ing. Petr Smrček    1. Ing. Eduard Heczko  
2. Ing. Jiří Martínek    2. Mgr. Rudolf Šimek   
3. Ing. Ladislav Nedorost   3. Ing. Vladan Almáš   
4. Ing. Miroslav Mynář   4. Ing. Petr Boháček 
5. Jiří Kubala    5. Ing. Roman Krystek 
6. Mgr. Martin Velík   6. Ing. Veronika Kramaříková 

       
12. zadávací lhůta:      90 dnů 
 
p o v ě ř u j e 

 
1. v rozsahu § 151 zákona společnost EuroAssist, s.r.o., Praha 4,  
    Nad Nuslemi 661/4, PSČ 140 00, realizací zadávacího řízení na nadlimitní  
    veřejnou zakázku na dodávky „Centrum ICT na Magistrátu města Havířov“ 
 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
3. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona 
 
4. podpisem mandátní smlouvy se společností  EuroAssist, s.r.o., Praha 4,  
    Nad Nuslemi 661/4, PSČ 140 00, na realizaci zadávacího řízení Ing. Petra 
    Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 
 
u k l á d á 
 
1. předložit mandátní smlouvu se společností EuroAssist, s.r.o., Praha 4,  
    Nad Nuslemi 661/4, PSČ 140 00 k podpisu 

Z: vedoucí OSR 
T: 30.3.2012 

 
2. zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím  
    společnosti EuroAssist, s.r.o., Praha 4, Nad Nuslemi 661/4, PSČ 140 00,  
    do Informačního systému o veřejných zakázkách 

          Z: vedoucí OSR 
          T: 30.3.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2048/33RM/2012 - Schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu  
                                „Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013  Česká republika – Polská republika  
                                pro mikroprojekt „Stálá expozice o historii města“_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
2007-2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů  
na vybudování stálé hornické expozice ve SD Reneta  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova pana Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti  
o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k předložení žádosti o dotaci 

________________________________________________________________________________ 
 
2049/33RM/2012 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní integrace úřadu obce  
                                 s rozšířenou působností“ – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
                                   malého rozsahu – oprava usnesení_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
opravu usnesení č. 1259/21RM/2011  ze dne 7.9.2011 o schválení podmínek  
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku  
„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní integrace úřadu obce s 
rozšířenou působností“ v  bodu 2,6,7,8,11,13 a 14 takto: 
 

2.  platební podmínky: 
     poskytnutí zálohy:                  ne 
     dílčí plnění:                            ano (dodávka a roční podpora SW) 
     čerpání dotace:   ano 

                                                  
6. dobu realizace veřejné zakázky:   předpokládané zahájení:    5/2012 
     předpokládané ukončení:   10/2012 

 
7. základní hodnotící kritérium:                ekonomická výhodnost nabídky 
    dílčí hodnotící kritéria: 
    Celková cena v Kč bez DPH      80% 
    Délka záruční doby v měsících  

(min. délka 60 a max. 96 měsíců)  20% 
           

 
8. základní kvalifikační předpoklady:             
    podle § 53 odst. 1 písm. a) až m) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
    zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
    - čestným prohlášením  
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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)  čestné prohlášení prokazující shodu požadovaného výrobku  
    s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
 

13. lhůtu a místo pro podání nabídek:            2.4.2012 do 10:00 hodin 
na podatelnu MmH 

   
14. zadávací lhůtu:        do 30.5.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2050/33RM/2012 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách od 1.4.2012_________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o změnách zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
od 1.4.2012, dle přílohy 
 
s t a n o v í 
 
s účinností od 1. 4. 2012 celkový počet zaměstnanců Magistrátu města 
Havířova na 302 zaměstnanců, mimo zaměstnance přechodně zaměstnané na 
zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce) a zaměstnanců zaměstnaných 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. zvýšení počtu 
zaměstnanců o 1 z důvodu zajištění administrativních povinností zadavatele, 
které vyplývají z novelizace zákona o veřejných zakázkách 

________________________________________________________________________________ 
 
2051/33RM/2012 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem  
                                 Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
s účinností od 1.4.2012  
„Zásady pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“  
ve znění přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
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2052/33RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 26.3.2012 Dodatek č. 1 k úplnému znění  zřizovací listiny ke dni 
31.10.2009 příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, kterým se mění 
adresa sídla 736 01  Havířov-Podlesí, Šrámkova 1620/2a na novou adresu sídla 
736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G,  ve znění přílohy č. 1 
 
pověřit  
podpisem Dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Městská knihovna Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora 
města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj 

________________________________________________________________________________ 
 
2053/33RM/2012 - Návrh zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti  
                                 Havířovská teplárenská společnost, a.s.______________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí   
ukončení funkčního období 
1. Karla Sachmerdy, bytem Životická 1373/6c, 735 64 Havířov-Prostřední  
    Suchá, člena představenstva společnosti Havířovská teplárenská  
    společnost, a.s., ke dni 4.4.2012 
2. Radima Mudry, bytem Jedlová 494/4, 736 01 Havířov-Šumbark,  
    člena představenstva společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
    ke dni 4.4.2012 
3. Ing. Petra Špoka, bytem J. Wericha 449/10, 736 01 Havířov-Město,  
    člena dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
    ke dni 4.4.2012 
4. Ing. Miloslava Hanuse, bytem Fibichova 226/19, 736 01 Havířov-Město,  
    předsedy dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
    ke dni 4.4.2012 
 
navrhnout  
1. znovuzvolení  
    Karla Sachmerdy, bytem Životická 1373/6c, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá    
    a Radima Mudry, bytem Jedlová 494/4, 736 01 Havířov-Šumbark,  
    do funkce člena představenstva společnosti Havířovská teplárenská  
    společnost, a.s. s účinností od 5.4.2012 na další 5 leté funkční období  
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2. znovuzvolení  
    Ing. Petra Špoka, bytem J. Wericha 449/10, 736 01 Havířov-Město 
    do funkce člena dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská  
    společnost, a.s. s účinností od 5.4.2012 na další 5 leté funkční období 
 
3. zvolení  
    Jaroslava Jeziorského, bytem U Stružníku 513/23, 736 01 Havířov-Bludovice    
    do funkce člena dozorčí rady společnosti Havířovská teplárenská  
    společnost, a.s. s účinností od 5.4.2012 na 5 leté funkční období 

________________________________________________________________________________ 
 
2054/33RM/2012 - Vyhlášení výběrového řízení_______________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že ke dni 30.6.2012 se vzdává funkce vedoucí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Havířova paní Bohuslava Litavská 
 
u k l á d á 
 
vyhlásit výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Havířova  

          Z: tajemník MMH 
          T: 03/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2055/33RM/2012 - Písemnost Mgr. Beranové__________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
podání Mgr. Jarmily Beranové ze dne 1.3. 2012, zastoupené zmocněncem 
panem Tomášem Rejčem, dle přílohy č.1 
 
n e s c h v a l u j e 
 
zařazení „Otevřeného dopisu všem členům havířovského zastupitelstva“  
Mgr. Jarmily Beranové ze dne 1.3. 2012, zastoupené zmocněncem  
panem Tomášem Rejčem, na program 12. zasedání Zastupitelstva města 
Havířova konaného dne 26.3.2012  
 
u k l á d á 
 
Magistrátu města Havířova nereagovat na další podání Mgr. Jarmily Beranové 
ve věcech souvisejících nebo navazujících na řešení jejího pracovně právního 
problému, nebude-li právním předpisem stanovena povinnost vyřízení tohoto 
podání 
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s c h v a l u j e 
 
text odpovědi na podání Mgr. Jarmily Beranové ze dne 1.3. 2012, zastoupené 
zmocněncem panem Tomášem Rejčem, dle přílohy č. 3 

________________________________________________________________________________ 
 
2056/33RM/2012 - Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 26. března 2012 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST 

________________________________________________________________________________ 
 
2057/33RM/2012 - VZ/04/OSV/2012 „Zajištění ubytování, stravování a dopravy  
                                 na rekondičně ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“  
                                 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku  
ve dnech 7.3. – 10.3.2012, dle přílohy č. 1 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení č. VZ/04/OSV/2012 – Zajištění ubytování, stravování  
a dopravy na rekondičně-ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“ 
společnost  CK DAKOL s.r.o., IČ: 258 60 402  
- z důvodu nesplnění zadávacích podmínek  
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. VZ/04/OSV/2012 – Zajištění ubytování, stravování  
a dopravy na rekondičně-ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku pro rok 2012“ 
společnosti Za sluncem s.r.o., IČ: 428 69 650, která předložila nejvhodnější 
nabídku s nabídkovou cenou 1.001.241,00 Kč bez DPH  
(1.014.450,-Kč včetně DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem 
oznámení o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  
a smlouvy o zajištění stravování, ubytování a dopravy vybraným uchazečem  
 
u k l á d á 
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1. odeslat oznámení o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky 
 
          Z: vedoucí OSV 
          T: 30.3.2012 
 

2. předložit smlouvu o zajištění stravování, ubytování a dopravy k podpisu 
 
          Z: vedoucí OSV 
          T: 4/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2058/33RM/2012 - Poskytnutí věcných darů – ADRA, o.s._______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením ADRA  
se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5 (IČ 61388122),  
kterou město daruje věci movité v pořizovací ceně 21.946,60 Kč  
uvedené v příloze č. 2 pro vybavení „Sociálního šatníku“ ul. Dlouhá třída 59, 
Havířov-Město 

Z: vedoucí ORG 
          T: 31.3. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2059/33RM/2012 - ,,Provádění úklidu v Domově seniorů Havířov“ – rozhodnutí o výběru   
                                 nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení veřejné zakázky s evidenčním číslem: 60065503 ,,Provádění úklidu 
v Domově seniorů Havířov“ společnosti MW- DIAS, a.s., IČ: 25368907, 
s nabídkovou cenou 13 248 000,- Kč vč. DPH/4 roky 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, MUDr. Milana 
Dlábka, podpisem Smlouvy o dílo se společností MW - DIAS, a.s. 

 
          Z: ředitel DsH 
          T: duben 2012  
________________________________________________________________________________ 
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2060/33RM/2012 - Změny členů Komise sportovní RMH________________________________  
 

Rada města Havířova 
                                                                         
o d v o l á v á  
 
Reného Ševěčka z funkce člena Komise sportovní Rady města Havířova  
ke dni 14.4.2012 
 
j m e n u j e  
 
Martina Bednárika do funkce člena Komise sportovní Rady města Havířova 
s účinností od 15.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2061/33RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 34. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.4.2012 

 
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/27 120/Kl/2012 
 
V Havířově dne 4.4.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 34. schůzi Rady města Havířova, konané dne 4.4.2012 

 
2062/34RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 34. schůze RMH, konané dne 4.4.2012 
 
2063/34RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 33. schůze RMH  
 
2064/34RM/2012 - Schválení programu 34. schůze RMH, konané dne 4.4.2012 

 
2065/34RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2066/34RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas   
                                s převodem částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 
 
2067/34RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
2068/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbark 
 
2069/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí 
 
2070/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 40   
                                o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91  v Havířově-Podlesí 
 
2071/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56   
                                o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2  v Havířově – Podlesí 
 
2072/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3   
                                 o vel. 1+3 na ulici H. Malířové 1153/4  v Havířově – Šumbark 
 
2073/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v  Havířově – Město 
 
2074/34RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2075/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Michaela Pawlasová        
 
2076/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Monika Horváthová  
                                a Miroslav Horváth       
 
2077/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Bičišťová        
 
2078/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Lalíková        
 
2079/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Iveta Gáborová        
 
2080/34RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Eva Parchanská        
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2081/34RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Vladislav Gaži a Helena Gažiová        
 
2082/34RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Ladislav Jadlovský        
 
2083/34RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Ilja Mazoch        
 
2084/34RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Erna Slonková        
 
2085/34RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Renáta Habrová        
 
2086/34RM/2012 - Záměr pronájmu  části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice 
 
2087/34RM/2012 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č. 3750, 3748/1, k.ú. Havířov-město 
          
2088/34RM/2012 - Navýšení nájemného za užívání pozemků městem   
 
2089/34RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,  
                                městská část Bludovice, lokalita Zákostelí“            
 
2090/34RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město, lokalita Důlňák“            
   
2091/34RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městské části Dolní Suchá, Šumbark  
                                a Prostřední Suchá“           
   
2092/34RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1022/1, 1022/4,  
                                k.ú. Šumbark         
 
2093/34RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
2094/34RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech  
 
2095/34RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy, záměr pronájmu nebytových prostor formou  
                                veřejné soutěže  
 
2096/34RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála  
                                 Svobody 24, Havířov-Šumbark 
 
2097/34RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – podnájem nebytových prostor 
          
2098/34RM/2012 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení  
 
2099/34RM/2012 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení  
 
2100/34RM/2012 - Žádosti o snížení nájemného  
                                               
2101/34RM/2012 - Žádost o souhlas se stavebními úpravami nebytových prostor a následnou  
                                 změnou nájemní smlouvy 
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2102/34RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku   
                                - p. Marta Zelinová 
 
2103/34RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku  
                                - p. Petra Střízková 
 
2104/34RM/2012 - Zrušení usnesení, převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje  
                                části podniku – p. Mária Krečmerová 
 
2105/34RM/2012 - Souhlasy s umístěním sídla firmy 
                                Pověření vedoucí odboru správy majetku k podpisu prohlášení vlastníka 
 
2106/34RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného 
                                rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku - č. I. 
 
2107/34RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k vyrozumění vlastníka o podání  
                                návrhu na prohlášení věci za kulturní památku a k výzvě k seznámení  
                                s podklady rozhodnutí včetně návrhu na doplnění jeho podkladů 
 
2108/34RM/2012 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 
 
2109/34RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov  
 
2110/34RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Domem zahraničních služeb MŠMT a Moravskoslezským krajem 
 
2111/34RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – MŠ Moravská,  
                                 příspěvková organizace 
         
2112/34RM/2012 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2012 
 
2113/34RM/2012 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  
                                 rok 2012/2013 
 
2114/34RM/2012 - Úprava kapacit mateřských škol, školních jídelen a školní jídelny  
                                 – výdejny, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov  
 
2115/34RM/2012 - Jmenování členů konkurzních komisí na pracovní místa ředitelů MŠ, ZŠ  
                                 a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 
 
2116/34RM/2012 - Prodloužení hudební produkce Moravia beer fest – Havířovské pivní  
                                 slavnosti 2012 
 
2117/34RM/2012 - Chemický monitoring ”CHEMON“ 
 
2118/34RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH 
 
2119/34RM/2012 - Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace  
                                Základní školy Havířov-Podlesí, F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
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2120/34RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
                                uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
 
2121/34RM/2012 - VZ/03/OSR/12 – „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání zaměstnanců MMH“  
                                 – rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 
 
2122/34RM/2012 - Volba zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti   
                                Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
 
2123/34RM/2012 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce  
                               „Havířov v květech“, konané dne 16.6.2012 
 
2124/34RM/2012 - Nájem nemovitého majetku  – garáží pro účely garážování služebních  
                                 vozidel MKS Havířov 
 
2125/34RM/2012 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Turčianských  
                                Teplicích na Slovensku 
 
2126/34RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Štrba na Slovensku 
 
2127/34RM/2012 - Změny v Komisích Rady města Havířova 
 
2128/34RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 34. Schůze Rady města Havířova,  

konané dne 4.4.2012 
 
2062/34RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 34. schůze RMH, konané dne 4.4.2012_________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 34. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 4.4.2012 členku rady města 

                                            Bc. Michaelu Horňákovou 
________________________________________________________________________________ 
 
2063/34RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 33. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 33. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 14.3.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2064/34RM/2012 - Schválení programu 34. schůze RMH, konané dne 4.4.2012_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.4.2012  
upravený dle připomínek členů rady města  

________________________________________________________________________________ 
 
2065/34RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
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 
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2. návrh úpravy tabulky kontroly plnění usnesení dle důvodové zprávy  
 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
 

2520/35/08 Nové Zásady upravujících postup při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířovem 
a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a změna 
zřizovacích listin příspěvk.organizací města k 1.12.2008           

5439/82/10 Žádost o rekonstrukci nebytových prostor – Základní 
umělecká škola Bohuslava Martinů 

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 

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.  

1232/21RM/2011 Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou 
1302/22RM/2011 Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města 

Havířova 
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 

1541/25RM/2011 Souhlas zřizovatele k zakoupení pneumatického žehlícího 
lisu na prádlo z prostředků investičního fondu 

1654/29RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“ 

1760/30RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 307/1, 
712/1, k.ú. Dolní Datyně 

1775/30RM/2012 Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR 
1791/30RM/2012 Zajištění úklidu v organizaci Domov seniorů Havířov, do 

doby ukončení výběrového řízení VZ ev.č. 60065503 
1798/30RM/2012 Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č. 3 k SOD 

č. 1175/OIV/10 
1836/31RM/2012 Pojďme se vzdělávat – vzdělávání zaměstnanců MMH“  

            – zahájení  poptávkového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 

1846/31RM/2012 Zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičně-
ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním 
postižením na Slovensku v roce 2012“ – zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu 



 
USNESENÍ 

z 34. schůze Rady města Havířova 
konané dne 4.4.2012 

8 

1855/32RM/2012 Veřejná služba a stanovení počtu zaměstnanců             
1881/32RM/2012 Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Drahomíra 

Jandorová a Marek Šimo 
1890/32RM/2012 Prodloužení pronájmu částí pozemků v k.ú. Havířov-

město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidla taxi 
 1894/32RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1/1, 375, 

k.ú. Šumbark            
1896/32RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

PODA a.s. 
1900/32RM/2012 Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice 
1921/32RM/2012 „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a 

poradenství“  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby 

1925/32RM/2012 VZ/02/OKS/12 - Zajištění smluvních veterinárních lékařů 
pro trvalé označování psů identifikačním čipem - 
vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 

1956/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Jarošova 
748/4a v Havířově-Šumbark 

1957/33RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 9  
o velikosti 1+3 v domě na ulici  E.Urxe 284/3 
v Havířově-Městě 

1958/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1200/34 
v Havířově-Podlesí 

1959/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 1 o vel. 1+2 na ulici Dukelská 681/5a 
v Havířově-Šumbark 

1960/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 28 o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 
v Havířově-Město 

1961/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 59 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9   
v Havířově – Město 

1962/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 21 o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2  
v Havířově – Podlesí 

1963/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 68 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7  v 
Havířově – Podlesí 

1964/33RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 2 o vel. 1+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v 
Havířově – Podlesí 

1971/33RM/2012 Záměr směny nemovitostí s Moravskoslezským krajem 
1984/33RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2170/117, 

k.ú. Bludovice a parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá  
1996/33RM/2012 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné 

soutěže          
1997/33RM/2012 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné 

soutěže - garáž 
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2009/33RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu pro rok 2012 odboru komunálních 
služeb            

2015/33RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 
„Náměstí T.G.Masaryka“ podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

2018/33RM/2012 Rámcová smlouva o dílo - Městská realitní agentura, 
s.r.o. Havířov 

2023/33RM/2012 Dodatek č. 1 zřizovacích listin školských rad při 
základních školách 

2025/33RM/2012 Stanovení platu statutárnímu orgánu ZŠ F. Hrubína od 
1.4.2012, návrh odměn řediteli ZŠ F. Hrubína a ředitelce 
Městského kulturního střediska Havířov 

2031/33RM/2012 Stavba č. 6080 Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa 
-  zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce 

2032/33RM/2012 Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za 
Teslou - 3. etapa – Obytná ulice Mládí“ -  zahájení 
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce 

2034/33RM/2012 Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov, 
dodávka a montáž kontejnerových stání“ – vyhlášení 
zjednodušeného podlimitního řízení 

2035/33RM/2012 Rekonstrukce komunikace - spojka Šumbarská x 
Prachatická, včetně kanalizačního sběrače EC-1, Havířov-
Dolní Suchá 

2054/33RM/2012 Vyhlášení výběrového řízení          
2055/33RM/2012 Písemnost Mgr. Beranové             

 

________________________________________________________________________________ 
 
2066/34RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas   
                                s převodem částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova převod částky  
50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
2067/34RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtová opatření č. 29. a 30., dle důvodové zprávy 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 29. a 30., dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2068/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                 o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15  
o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

  
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 10.4.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2069/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11  
o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b  v Havířově – Podlesí 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

  
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 10.4.2012 
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2070/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 40   
                                o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.40  
o vel. 1+3, na ulici Dlouhá třída 1144/91  v Havířově – Podlesí 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 10.4.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2071/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56  
                                 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2  v Havířově-Podlesí___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.56  
o vel. 0+1, na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 10.4.2012       
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2072/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3   
                                 o vel. 1+3 na ulici H. Malířové 1153/4  v Havířově-Šumbark_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+3, 
na ulici H.Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 10.4.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2073/34RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11  
o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

  
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 10.4.2012 
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2074/34RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 10.3.2012 do 1.4.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období  
    od 10.3.2012 do 1.4.2012 dle přílohy č.2  
 
2. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  28.3.2012 
    dle přílohy č.4    
 
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5 
 
4. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6 

________________________________________________________________________________ 
 
2075/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Michaela Pawlasová_____________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Michaele Pawlasové, t.b. Jana Wericha 412/20, Havířov-Město    

________________________________________________________________________________ 
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2076/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Monika Horváthová  
                                a Miroslav Horváth_______________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města manž. Monice Horváthové a Miroslavu Horváthovi, 
t.b. Anglická 821/23 v Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
2077/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Bičišťová___________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
období v kterékoliv lokalitě města  
paní Evě Bičišťové, t.b. Šenovská 734/24, Havířov-Šumbark    

________________________________________________________________________________ 
 
2078/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Lalíková_______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Markétě Lalíkové, t.b. Anglická 714/12, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
2079/34RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Iveta Gáborová_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Ivetě Gáborové, t.b. Fryštátská 899/3, Havířov-Prostřední Suchá  

________________________________________________________________________________ 
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2080/34RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Eva Parchanská        
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 264/6RM/2011 ze dne 02.02.2011 

________________________________________________________________________________ 
 
2081/34RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Vladislav Gaži a Helena Gažiová__        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního třípokojového nebo čtyřpokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města manž. Vladislavu Gažimu a Heleně Gažiové, t.b. 
Jarošova 748/4a, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude 
se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních 
smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
2082/34RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Ladislav Jadlovský________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+2 
s balkónem se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro 
příslušné období v domě na ul. M. Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku, 
který vznikne rekonstrukcí bytu o vel. 1+5 v témže domě,  
panu Ladislavu Jadlovskému, t.b. M. Pujmanové 1114/8, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
2083/34RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Ilja Mazoch____________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10  o vel. 1+2  se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Moskevská 1075/1 v Havířově-Městě  
panu Iljovi Mazochovi, t.b. Karvinská 1275/37, Havířov-Město    

________________________________________________________________________________ 
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2084/34RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Erna Slonková___________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 19 000,- Kč  
p. Erně Slonkové, t.b. Mládežnická 1576/10, Havířov-Podlesí pod podmínkou, 
že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku  
z prodlení, tj. 1 706,- Kč  jmenovanou řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
2085/34RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Renáta Habrová_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
prominutí  poplatku z prodlení  p. Renátě Habrové, t.b. Eduarda Urxe 283/5, 
Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2086/34RM/2012 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2 
panu Pavlu Janovskému, bytem Šatov 324, okres Znojmo 
k  již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin a 
smíšeného zboží za podmínek: 
- na dobu neurčitou  od 1.3.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
  věcného břemene:  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 

________________________________________________________________________________ 
 
2087/34RM/2012 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č. 3750, 3748/1, k.ú. Havířov-město_______ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky pozemků parc.č. 3750, 3748/1, k.ú. Havířov – město 
účel výpůjčky : uložení podzemní horkovodní přípojky délka 48 m x 5 m šířka  
                          ochranného pásma = 240 m2 na parc.č. 3750,  
                          k.ú. Havířov – město  
                          uložení podzemní teplovodní přípojky délka 153 m x 5 m  
                          šířka ochranného pásma = 765 m2 na parc.č. 3748/1,  
                          k.ú. Havířov - město 
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pro                  : České dráhy, a.s., sídlo : Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222,  
                         PSČ 110 15 IČ : 709 94 226, zast. Regionální správou majetku  
                         Olomouc, se sídlem Jeremenkova 231/9, Olomouc 2,  
                         PSČ : 772 00 
 
na dobu          : 1 roku 

________________________________________________________________________________ 
 
2088/34RM/2012 - Navýšení nájemného za užívání pozemků městem______________________   
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
navýšení nájemného 
 
1. za užívání části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 384/1 v rozsahu 11 m2,  
    pro umístění  čekárny MHD,    
    pronajímatel: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková 
    organizace IČ: 136 44 289          
    výše nájemného: dle Cenového výměru MF ČR č. 01/2012  
    ve výši 40,- Kč/m2/rok, tj. při  výměře 11 m2 celkem 440,-Kč ročně, 
    s účinností od 1.1.2012 do doby  vypořádání, s tím že  v případě změny 
    cenových předpisů,  bude na  základě  písemné  žádosti jedné ze smluvních 
    stran nájemné upraveno dle aktuální výše  
        
2. za užívání pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2162/4, v rozsahu 473 m2,  
    zastavěného částí komunikace ul. Nová,    
    pronajímatel: Jiřina Kozielová, Na Farském 1337, 739 34 Šenov           
    výše nájemného: dle Cenového výměru MF ČR č. 01/2012  
    ve výši 40,- Kč/m2/rok, tj. při  výměře 473 m2 celkem 18 920,-Kč ročně,  
    s účinností od 1. 1. 2012,  do doby  vypořádání,  s tím že  v případě  změny  
    cenových předpisů, bude na  základě  písemné žádosti  jedné  ze  smluvních  
    stran nájemné upraveno dle aktuální výše 
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 784/OSRM/05,  
ze dne 5.9. 2005 a dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků č. E/6/95,  
ze dne 5.6. 1995  
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Z: vedoucí OSM  
                                                                                                                  T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2089/34RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice, lokalita Zákostelí“___            
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice, lokalita Zákostelí“     
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Bludovice, 
 
1. na části parc. č.  1064/1,  1151/2,  1152/1, a 1147/1,   

v celkovém rozsahu cca 1915 m2,  
půjčitel a povinný:  
Ing. Karel Kotula, Mgr.Alena Kotulová, Selská 1348/33a, Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  

 
2. na části parc. č. 1147/4 a  1130/3, v celkovém rozsahu cca 125 m2,  

půjčitel a povinný: Josef Pawlas, U Kostela 303/2, Havířov - Bludovice   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  

 
3. na části parc. č.  1058/3, 1052/2, 1052/1,  v celkovém rozsahu cca 586 m2,  

pro účely výstavby  
kanalizační stoky, výtlačného řadu a veřejných částí přípojek umístěných  
na pozemcích, v rozsahu dle zaměření a dále výpůjčku části pozemků 1052/1, 
1052/2, 1053, 1050, v rozsahu cca 350 m2, pro účely výstavby ČS 2  
a příjezdové komunikace k ČS,          
půjčitel a povinný: Galina Pelcová, U Lipek 319/2, Havířov – Bludovice  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník  
vlastník žádá vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 319/2,  
na náklady města   

 
4. na části parc. č. 1066/3, 1066/10, 1066/11, 1078/15,  

v celkové rozsahu cca 200 m2,  
půjčitel a povinný: Vlastimil Polcr, Andrea Polcrová, Zákostelí 1133/13, 
Havířov-Bludovice   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  

 
5. na části parc. č. 1066/12, 1078/20,  v celkovém rozsahu cca 115 m2,  

půjčitel a povinný: Němcová Jaroslava, Záhumenková 1135/6b, Havířov - 
Bludovice   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  

 
6. na části parc. č. 1061/1, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Bardoň Rostislav, Bardoňová Jiřina, Farská 318/10,             
Havířov-Bludovice   
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vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
7.  na části parc. č. 1135, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov – 
Bludovice, Farská 302/2, Havířov – Bludovice, IČ: 425 15 618,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
8. na části parc. č. 1066/1, v rozsahu cca 120 m2,   

půjčitelé a povinní, vlastníci podílu 1/10:  
Ing. Pavel Berka, Mgr. Eva Berková, Záhumenková 311/3,  
Havířov-Bludovice   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejné části přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
9. na části parc. č. 1058/18, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Ing. Václav Frolík, Záhumenková 1147/1c,   
Havířov-Bludovice   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
10. na části parc. č. 1077/1, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Darina Šuhajová, Záhumenková 300/6a,   
Havířov-Bludovice   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
11. na části parc. č. 1058/31, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Miroslav Borák, Alice Boráková, Hakenova 722/2, 
Havířov-Město   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
12. na části parc. č. 1100, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný:  
Petra Juniecová, Jiří Minár, Zákostelí 307/6, Havířov - Bludovice   
Zuzana Mrázová, U Jednoty 956/17, Havířov-Bludovice  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
13. na části parc. č. 1059, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Ing. Rudolf Oczko, Ing. Stanislava Oczková, 
Záhumenková 313/1,  Havířov-Bludovice,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
14. na části parc. č. 1058/24, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Horváth Marian, Horváthová Eva, Dělnická 564/16,  
Havířov-Město,   
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vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
15. na části parc. č. 1081/1, 1080,  v celk. rozsahu cca 182 m2,  

půjčitel a povinný:  Ladislav Vrbacký, Marie Vrbacká, Záhumenková 312/8, 
Havířov – Bludovice,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
kanalizace umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření 

 
16. na části parc. č. 1058/4, v rozsahu cca 187 m2,  

půjčitel a povinný:  Ilona Kubinová, U Zborůvky  436/16, Havířov-
Bludovice,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
umístěné na pozemku, v rozsahu dle zaměření 

 
17. v k.ú. Prostřední Bludovice, na části parc. č. 802/1, 802/2,  

v celkovou rozsahu cca 2442 m2,  
půjčitel a povinný: Obec Horní Bludovice, 434, 739 37 Horní Bludovice,    
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
umístěné na na pozemcích, v rozsahu dle zaměření. 

 
K bodu 1- 17 
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
   kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
   pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
   umístěné na pozemku  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                       
                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
 

 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice, lokalita Zákostelí“     
výkup  částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1052/1, 1052/2, 1053, 1050,  
v celkovém rozsahu cca 350 m2, dle zaměření, do majetku města,  
pro účely umístění objektu ČS 2 a příjezdové komunikace k ČS 2   
prodávající: Galina Pelcová, U Lipek 319/2, Havířov – Bludovice  
kupní cena: dle cenových předpisů, platných v době výkupu      

________________________________________________________________________________ 
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2090/34RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město, lokalita Důlňák“            
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město, lokalita Důlňák“     
 
a)  na pozemcích k. ú. Šenov u Ostravy 
1. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části parc. č. 4174, 4331/1, 4332/1, 

v celkovém rozsahu cca 75 m2,  
půjčitel a povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,  
IČ: 002 97 291 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
kanalizace, umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
doba výpůjčky pozemků: se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
hodnota věcného břemene: dle vnitřních předpisů půjčitele,  
do 10 m2 1000,-Kč, za každých dalších 10 m2 200,-Kč + DPH  

 
2. zřízení věcného břemene na části parc. č. 4331/2, 4332/10, 

v celkovém rozsahu cca 450 m2,  
povinný: ČR- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha- Žižkov, IČ: 457 97 072    
oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu kanalizace 
umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření 
užívání pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací,  
do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
před uzavřením smlouvy o budoucím věcném břemeni bude uhrazen 
jednorázový poplatek za užívání pozemků po dobu výstavby  
ve výši cca 3000,-Kč, bez DPH      
hodnota věcného břemene: 60,-Kč/mb umístěného potrubí, bez DPH,  

 
b) výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov-město 
3. na části parc. č. 4522,  v rozsahu cca 450 m2,  

půjčitel a povinný: Alžběta Sadová, Spádová 1407/3, Havířov-Město,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky, výtlačného řadu, příjezdové komunikace a ČS, umístěné na pozemku 
v rozsahu dle zaměření. 
vlastník žádá vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 1407/3,  
na náklady města   
 

4. na části parc. č. 4532/1, v rozsahu cca 15 m2,  
půjčitel a povinný: Mgr. Jiří Holub, Bc. Markéta Holubová,  
Na Důlňáku 1392/23, Havířov-Město,     
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a výtlačného řadu, umístěného na pozemku v rozsahu dle zaměření,  
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5. na části parc. č. 4551, 4555, v celk. rozsahu cca 504 m2,  
půjčitel a povinný: Roman Siwek, Olbrachtova 73/6, Havířov-Město,     
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky, výtlačného řadu a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných 
na pozemcích v rozsahu dle zaměření,  

 
6. na části parc. č. 4556,  v  rozsahu cca 490 m2,  

půjčitel a povinný dle podílů na LV 344: 
- Anna Lhotová, Zahradná 7, Kežmarok, Slovensko 
- Miroslav Koďousek, Okružní 1182, 739 34 Šenov 
- Jiří Koďousek, Formanská 93/27, Havířov – Město,  
- Věra Vlčková, Stará cesta 333, 739 34 Šenov     
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky, výtlačného řadu a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných 
na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
7. na části parc. č. 4557,  v  rozsahu cca 270 m2,  

půjčitel a povinný: Radek Koďousek, Formanská 1420/23, Havířov – Město,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
umístěného na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
8. na části parc. č. 4515,  v  rozsahu cca 51 m2,  

půjčitel a povinný: Przeczková Milena, Na Důlňáku 1400/19,  
Havířov-Město,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky, umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
9. na části parc. č. 4513,  v  rozsahu cca 191  m2,  

půjčitel a povinný: Karel Balon, Petra Bezruče  1545/5, Havířov-Podlesí  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
10. na části parc. č. 4600,  v  rozsahu cca 525  m2,  

půjčitel a povinný: Ing. Adam Gajdáček, Přímá 1330/1, Havířov-Podlesí  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření,  
s tím, že veřejnou část přípojky provede stavebník k nezastavěnému pozemku    

 
11. na části parc. č. 4595/4, 4571/1,  v celk. rozsahu cca 15 m2,  

půjčitel a povinný: Wóžnica Marian, Dlouhá třída 1170/99a, Havířov-Podlesí  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejné části přípojky umístěné na pozemcích v rozsahu dle zaměření,  

 
12. na části parc. č. 4595/2, 4595/1,  v celk. rozsahu cca 193 m2,  

půjčitel a povinný: Rostislav Popek, Hálkova 1453/5, Havířov-Podlesí  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných části přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu dle zaměření,  
s tím, že veřejné části přípojek provede stavebník k nezastavěnému pozemku    
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13. na části parc. č. 4595/3, 4596,  v celk. rozsahu cca 115 m2,  
půjčitel a povinný: Pavel Cibulec, Elena Zoulová, Formanská 1402/12, 
Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných části přípojek umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
14. na části parc. č. 4705/2, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Anna Hájíčková, Julie Lubasová, Formanská 1423/17, 
Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
15. na části parc. č. 4498, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Ing. Petr Pawlas, Na Důlňáku 1387/18, Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
16. na části parc. č. 4609/1, v rozsahu cca 6 m2,  

půjčitel a povinný: Božena Kofroňová,  J.A. Komneského 298/5,  
Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné části 
přípojky umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

 
K bodu 3 - 16 

- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do  
  vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
  pásma,  v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
  umístěné na pozemku  

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv                                                                                      

                                                                                                              
                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
Pro účely realizace stavby:„Odkanalizování Havířova, městská část  
Havířov-Město, lokalita Důlňák“     
výkup  části pozemku parc. č. 4522, k.ú. Havířov – město, v rozsahu  
cca 450 m2, dle zaměření, do majetku města, pro účely umístění kanalizační 
stoky, výtlačného řadu, objektu ČS  a příjezdové komunikace k ČS ,    
prodávající: Alžběta Sadová, Spádová1407/3, Havířov -Město  
kupní cena: dle cenových předpisů, platných v době výkupu      

________________________________________________________________________________ 
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2091/34RM/2012 - Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,  
                                městské části Dolní Suchá, Šumbark  a Prostřední Suchá “______________           
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
1. pro účely realizace stavby:  
    „Odkanalizování Havířova, městské části Dolní Suchá“,   

nájem a zřízení  věcného břemene v k.ú. Dolní Suchá, na části  parc. č. 1869, 
v rozsahu cca 6 m2,  
pronajímatel a budoucí povinný: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 277 69 127 
nájemce a budoucí oprávněný: statutární město Havířov, stavebník veřejné 
části kanalizační přípojky umístěné na pozemku,  
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončeným stokám    
nájemné: max. 40,-Kč/m2/rok, včetně DPH,  
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného, 250,-Kč + DPH, 
minimálně však 1000,-Kč + DPH, včetně ochranného pásma, a 3000,-Kč  
+ DPH za každý kus kanalizační šachtice  
umístěné na pozemku, pokud nebude s vlastníkem sjednána nižší náhrada      

 
2. pro účely realizace stavby:  
    „Odkanalizování Havířova, městské části Šumbark, lokalita U Jelena“,   

nájem a zřízení  věcného břemene v k.ú. Šumbark, na části  parc. č. 1605, 
v rozsahu cca 188  m2,    
pronajímatel a budoucí povinný: RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 
nájemce a budoucí oprávněný: statutární město Havířov, stavebník 
kanalizační stoky, jejíž výstavbou a ochranným pásmem bude pozemek 
dotčen,    
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončeným stokám    
nájemné: max. 40,-Kč/m2/rok, včetně DPH,  
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného, 250,-Kč + DPH, 
minimálně však 1000,-Kč + DPH, včetně ochranného pásma, a 3000,-Kč  
+ DPH za každý kus kanalizační šachtice  
umístěné na pozemcích, pokud nebude s vlastníkem sjednána nižší náhrada      

 
3. pro účely realizace stavby:  
    „Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední Suchá,  lokalita  
    Modřínová“,   

nájem a zřízení  věcného břemene v k.ú. Prostřední Suchá,  na části   
parc. č. 1918/2, 1919/1,  1918/1,  v celkové rozsahu cca 221 m2,  
pronajímatel a budoucí povinný: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 277 69 127 
nájemce a budoucí oprávněný: statutární město Havířov, stavebník 
kanalizační stoky umístěné na pozemcích,  
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončeným stokám    
nájemné: max. 40,-Kč/m2/rok, včetně DPH,  
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hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného, 250,-Kč + DPH, 
minimálně však 1000,-Kč + DPH, včetně ochranného pásma, a 3000,-Kč  
+ DPH za každý kus kanalizační šachtice  
umístěné na pozemcích, pokud nebude s vlastníkem sjednána nižší náhrada           

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 

 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední 
Suchá, lokalita Modřínová“,   
výkup  pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1966/3 trvalý travní porost o 
výměře 322 m2,  
pro umístění kanalizační stoky, výtlačného řadu kanalizace, ČS, přípojky NN a 
příjezdové komunikace do majetku města,  
prodávající: Kroczeková Miroslava, Životická 1110/31,  
Havířov-Prostřední Suchá,  
kupní cena: dle cenových předpisů, platných v době výkupu      

________________________________________________________________________________ 
 
2092/34RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1022/1, 1022/4, k.ú.Šumbark         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1022/1, 
1022/4, k.ú. Šumbark , za účelem uložení plynovodu v rámci stavby :  
„ REKO MS KA plynovodu ul.Řadová, Havířov-Šumbark“, za jednorázovou 
úhradu ve výši 125,- Kč/m2 včetně ochranného pásma + DPH, dle  Metodické 
pomůcky ze dne 2.9.2009, č. usn. 3951/59/09, dotčená výměra činí  439 m2,  
tj. 54.875,- Kč + DPH , tj. 54.875,- Kč + 10.975,- Kč = 65.850,- Kč  celkem,  
ve prospěch  SMP Net, s.r.o., se sídlem : Hornopolní 3314/38, 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2093/34RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemům parc.č. 2366/1, 2735, k.ú. Dolní Suchá, 
dle GP č. 1065 – 326/2011 ze dne 16.2.2011 za účelem umístění 
elektropřípojky k rodinnému domu  
( investor : Jan Stankuš a Magdaléna Stankušová, oba bytem Havířov-Šumbark, 
Ladova 297/1) , za jednorázovou úhradu při výměře 27 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. 1224, k.ú. Bludovice, dle GP č. 
3516 – IV6200/2011 ze dne 24.1.2012 za účelem uložení elektopřípojky 
k rodinnému domu  
( investor :  Jaroslav Tvrdoň, bytem Hranice, Pod Bílým kamenem 1919 ),  
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  
 
3. 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město,  
dle GP č. 1831 – 294/2011 ze dne 9.1.2012 za účelem uložení elektopřípojky 
k pozemku parc.č. 2173/7, k.ú. Havířov-město  
( investor :  MUDr. Radomír Gvuzd a MUDr. Kateřina Gvuzdová, oba bytem 
Prostřední Bludovice 619, 739 37 Horní Bludovice ), za jednorázovou úhradu 
při výměře 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  
 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2094/34RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 22 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. J. Jabůrkové 1, Havířov-Město, p. Marianu Slavkovskému,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 4,30 m2 v přízemí obytného  
    domu Dlouhá tř. 91, Havířov-Podlesí, spol. PODA a.s., IČ: 25516179,  
    k umístění záložního zdroje 

________________________________________________________________________________ 
 
2095/34RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy, záměr pronájmu nebytových prostor formou  
                                veřejné soutěže___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 19,11 m2  
    v suterénu obytného domu na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí, 
    nájemkyni p. Libuši Usnulové, z důvodu porušení nájemní smlouvy 
 
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 19,11 m2  
    v suterénu obytného domu na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí,  
    formou veřejné soutěže, za podmínek: 
 

1. Nájemné je stanoveno  v minimální výši  700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 10. 4. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2096/34RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Generála  
                                 Svobody 24, Havířov-Šumbark_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o výměře 49,11 m2 v 1. NP  budovy zdravotního 
střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,  
p. Alici Barchanské, IČ: 88629121, k provozování seconhandu,  
za podmínek: 
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
2097/34RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – podnájem nebytových prostor_________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor - místnosti č. 403 o výměře 50,20 m2  
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,  
ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
nájemci Ing. Jiřímu Turoňovi, IČ: 47173548, a to část o výměře 20 m2  
pro p. Dalibora Štvrtňu, IČ: 69192669,  
k využití jako projekční kancelář, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
 
2098/34RM/2012 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení_____  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení v nebytových 
prostorách o výměře 10 m2 ve střešní nástavbě a na střeše obytného domu  
ul. Jarošova 31b, Havířov-Šumbark,  
provozovateli spol. Telefónica Czech Republic, a. s., IČ: 60193336,  
za podmínek: 
- roční úhrada 100.000,- Kč ročně bez DPH 
- na dobu určitou 5 let do 31. 8. 2017 
- ostatní podmínky smlouvy o umístění zařízení se nemění 

________________________________________________________________________________ 
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2099/34RM/2012 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
umístění telekomunikačního zařízení – 5 ks antén na stožár STA na střeše 
obytného domu ul. Jedlová 2, Havířov-Šumbark, provozovateli spol. Internet 
pro každého s.r.o., IČ: 28585445, 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2100/34RM/2012 - Žádosti o snížení nájemného_______________________________________  
                                               

Rada města Havířova  
 
n e s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného: 
 
1. nájemkyni nebytových prostor o celkové výměře 126,47 m2 v suterénu 

objektu zdravotního střediska na ul. G. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark,  
p. Libuši Giercuszkiewiczové, IČ:  74925563, 

 
2. nájemci nebytových prostor o celkové výměře 21,71 m2 v 1. poschodí  
 budovy zdravotního střediska ul. G. Svobody 24, Havířov-Šumbark,  

nájemci p. Rostislavu Kučerovi, IČ: 76212327  
________________________________________________________________________________ 
 
2101/34RM/2012 - Žádost o souhlas se stavebními úpravami nebytových prostor a následnou  
                                 změnou nájemní smlouvy__________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájemci nebytových prostor o výměře 200,62 m2 v přízemí objektu jídelny  
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. ERPEKO, a.s., IČ: 25385224: 
 
1. realizaci přestavby nebytových prostor na dva samostatné nebytové prostory,  
 spočívající ve vybudování dělící příčky a sociálního zázemí, na náklady 

nájemce bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu  
 
2. uzavření dvou samostatných nájemních smluv  
    za podmínek: 

 1. na nebytové prostory o výměře 36 m2 – prodejna firemních pekařských  
     a cukrářských výrobků 
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    2. na nebytové prostory o výměře 164,62 m2 – výstavní a prodejní galerie  
        uměleckých děl, květin a doplňků a kavárna 
        - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
        - nájemné 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH 
        - platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
 
3. rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 164,62 m2 o výstavní  
    a prodejní galerii uměleckých děl, květin a doplňků 

________________________________________________________________________________ 
 
2102/34RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku 

         - p. Marta Zelinová_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a    v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§487 Obchodního zákoníku)  
k nebytovým prostorám o výměře 40,80 m2 v přízemí obytného domu  
ul. Krajní 2, Havířov-Podlesí, z nájemkyně p. Marty Zelinové, IČ: 64061531, 
na p. Evu Hermanovou, IČ: 87739615 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu neurčitou od 1. 5. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel:  prodejna potravin 

________________________________________________________________________________ 
 
2103/34RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku  
                                - p. Petra Střízková_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a    v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§487 Obchodního zákoníku)  
k nebytovým prostorám o výměře 71,44 m2 v přízemí obytného domu  
Národní tř. 8, Havířov-Město, z nájemkyně p. Petry Střízkové, IČ: 71818731, 
na p. Evu Střízkovou, IČ: 22975675 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájemné 1.339,- Kč/m2/rok bez DPH za 22,29 m2 
- nájemné 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH za 49,15 m2 
- nájem na dobu neurčitou od 1. 4. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: snack bar 

________________________________________________________________________________ 
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2104/34RM/2012 - Zrušení usnesení, převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje  
                                části podniku – p. Mária Krečmerová________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 22.2.2012 usnesení č. 1899/32RM/2012, 
bod 2. ve věci schválení obecného záměru pronájmu nebytových prostor  
o výměře 35,18 m2 v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska  
ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
  
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§487 Obchodního zákoníku)  
k nebytovým prostorám o výměře 35,18 m2 v přízemí samostatné části budovy 
zdravotního střediska ul. Studentská 26, Havířov – Podlesí, z nájemkyně  
p. Márii Krečmerové, IČ: 15420906, na p. Marii Smigovou, IČ: 88639941 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájemné 744,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu neurčitou od 1. 5. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: sportovní a rekondiční masáže 

________________________________________________________________________________ 
 
2105/34RM/2012 - Souhlasy s umístěním sídla firmy 
                                Pověření vedoucí odboru správy majetku k podpisu prohlášení vlastníka__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. k usnesení RMH č. 1904/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012 
   umístění sídla společnosti fashion IREA s.r.o. v nebytových prostorách  

- místnosti č. 207 o celkové výměře 59,20 m2 ve 2. nadzemním podlaží  
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 

 
2. k usnesení RMH č. 2003/33RM/2012 ze dne 14. 3. 2012 

umístění sídla společnosti MUDr. AFANA, s.r.o. v nebytových prostorách  
o celkové výměře 86,46 m2 v 1. poschodí objektu zdravotního střediska  
na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark 

 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí odboru správy majetku podpisem prohlášení vlastníka o souhlasu 
s umístěním sídla firmy v nebytových prostorách v majetku města po 
předchozím schválení pronájmu nebo podnájmu nebytových prostor v radě 
města, v souladu se zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 37, odst. 2, 
po dobu trvání nájemního (podnájemního) vztahu 

________________________________________________________________________________ 
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2106/34RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného 
                                rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku - č. I.________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 (č. I.) odboru správy majetku (organizační jednotka 11) dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2107/34RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k vyrozumění vlastníka o podání  
                                návrhu na prohlášení věci za kulturní památku a k výzvě k seznámení  
                                s podklady rozhodnutí včetně návrhu na doplnění jeho podkladů_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k vyrozumění vlastníka o podání návrhu 
na prohlášení věci za kulturní památku a k výzvě k seznámení s podklady 
rozhodnutí včetně návrhu na doplnění jeho podkladů v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
tohoto vyjádření statutárního města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
2108/34RM/2012 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací____________ 
 

Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
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 rok 2011 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
                                                                                     
3. splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů uložených zřizovatelem  
    ředitelům příspěvkových organizací MKS, MK, SSRZ, SSmH, SANTÉ  
    a DSH za rok 2011 dle přílohy č. 7 
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s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK, SSRZ, 
SSmH, SANTÉ a DSH  za rok 2011 dle přílohy č. 9, a to z rozpočtových 
prostředků těchto příspěvkových organizací 

 
  Z: vedoucí OŠK 
       vedoucí OSV 

                                                                                                       T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2109/34RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 10.000,- Kč  
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,  
Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)  
a v celkové výši 2.000,- Kč od společnosti IRIS ELEKTRO, s.r.o.,  
Jarošova 1217/29B, Havířov-Šumbark (IČ 19 00 69 77)  dle přílohy č. 1 

         
2. Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město  

(IČ 00 31 79 85) v celkové výši 200.000,- Kč  
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,  
Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06) dle přílohy č. 2 

 
3. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) v celkové výši 90.598,30 Kč  
od společnosti LEPORELO children o.p.s., Mládežnická 11/1564,  
Havířov-Podlesí (IČ 25 82 03 62) dle přílohy č. 3 

 
4. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí  

(IČ 60 33 75 83) v celkové výši 27.000,- Kč  
od společnosti Technické služby a.s., Karvinská 66/1461, Havířov-Město  
(IČ 25 37 56 01)  
a v celkové výši 200.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
společnost, a.s., Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark (IČ 61 97 47 06)  
dle přílohy č. 4 

________________________________________________________________________________ 
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2110/34RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Domem zahraničních služeb MŠMT a Moravskoslezským krajem________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých Domem 
zahraničních služeb – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 
v celkové výši 13.200 EUR a Moravskoslezským krajem v celkové  
výši 80.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města dle přílohy č. 1, 2 
 
1. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,   
    příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)  na projekt:  

Vlakem po Evropě – Comenius Expres   …………….13.200 EUR 
 
2. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
    (IČ 48 80 55 13)  na projekt:  

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro 
školní rok 2012/2013    ……………..80.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2111/34RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – MŠ Moravská,  
                                 příspěvková organizace___________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola  
Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace (IČ 61 98 85 88) 
v pořizovací ceně 31.500,- Kč včetně DPH: opičí dráha pro školní zahradu 

________________________________________________________________________________ 
 
2112/34RM/2012 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2012_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2012, dle přílohy č. 1  
 
u k l á d á 
 
zaslat oznámení o přerušení provozu mateřských škol dotčeným školám 

 
                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2113/34RM/2012 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  
         rok 2012/2013___________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách  
na území města Havířova pro školní rok 2012/2013,  
a to ve dnech 15. a 16. května 2012 v době pravidelného provozu  
mateřských škol 
 
u k l á d á 
 
oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelům mateřských škol 
zřízených statutárním městem Havířov  
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2114/34RM/2012 - Úprava kapacit mateřských škol, školních jídelen a školní jídelny  
                                 – výdejny, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov_____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
úpravu kapacit mateřských škol, školních jídelen a školní jídelny – výdejny,  
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, pro změnu v zápisu  
do rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2012,  dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
podat návrh u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro změnu v zápisu 
do rejstříku škol a školských zařízení 
 

                                                                                                      Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                      T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2115/34RM/2012 - Jmenování členů konkurzních komisí na pracovní místa ředitelů MŠ, ZŠ  
                                 a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov____ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů ZŠ, MŠ  
a školského zařízení takto: 
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1. Základní  škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
   organizace 

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Helena Klimšová, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Magdalena Kolasová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         pan Miroslav Polak, zástupce školské rady  
                           Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním  

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

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    PaedDr. Svatopluk Novák, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Šárka Miklasová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Mgr. Šárka Dedková, zástupce školské rady  
       Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním  

 
3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Helena Klimšová, odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Jiří Jekl, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 

Ing. Radek Foldyna, zástupce školské rady  
                         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
4. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace 
Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Igor Zaťko, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Alena Michnová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Mgr. Šárka Zapalačová, zástupce školské rady 
    Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
5. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace 
Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Jiří Kotaška, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Pavla Slamečková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Mgr. Dan Stankuš, zástupce školské rady  

Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 
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6. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    PaedDr. Václav Hujer, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Romana Švábiková, zástupce školské rady 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Mgr. Dana Tyllová, pedagogický pracovník  
                           Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
7. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace 

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    PaedDr. Svatopluk Novák, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Jindřiška Blažková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         paní Jarmila Světlíková, zástupce školské rady  
                         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
8. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace 
Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Helena Klimšová, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Renáta Navrátilová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektor České školní inspekce 
        paní Iveta Antlová, zástupce školské rady  
                         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace 
Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Jiří Kotaška, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Šárka Tedesco, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Ing. Petr Hájek, zástupce školské rady  
                         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
10. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov- 

 Bludovice Selská, příspěvková organizace 
 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                        Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Bohdan Prymus, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Danuta Kulová, pedagogický pracovník 
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   Mgr. Kazimierz Worka, školní inspektor České školní inspekce 
         Ing. Lech Kowalczyk, zástupce školské rady    
                          Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
11. Základní škola a Mateřská škola  Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

 organizace 
 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Igor Zaťko, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Zuzana Holešová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Ing. Silvie Korbelová, zástupce školské rady  
                          Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

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

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    PaedDr. Václav Hujer, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Pavla Nesvadbová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Mgr. Helena Luková, zástupce školské rady  
                         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
13. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Jiří Kotaška, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Janka Potáčová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         pan Vojtěch Kozák, zástupce školské rady  
                          Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

 
14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
    Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
     Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  
                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Michaela Durdiaková, odborník v oblasti státní správy 
   Bc. Hana Kunčická, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

                                                                                                     České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

      
15. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Michaela Durdiaková, odborník v oblasti státní správy 



 
USNESENÍ 

z 34. schůze Rady města Havířova 
konané dne 4.4.2012 

39 

   Paní Lenka Pavlíková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
                                                                     České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

       
16. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Mgr. Michaela Durdiaková, odborník v oblasti státní správy 
   Bc. Marcela Šárková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
                                                                     České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

       
17. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Pavla Šamlová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
                                                                     České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

       
18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  
  organizace 

 Předseda: Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
    Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  
                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Zdeňka Hýžová, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Lenka Šefránková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

       České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním  

     
19. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Renata Slowiková, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Ivana Karabinošová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
                                                                     České školní inspekce 
                         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

             
20. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Renata Slowiková, odborník v oblasti státní správy 
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   Paní Leona Draslíková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

       České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

       
21. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Blanka Penevová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

       České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

    
22. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Jarmila Dujková , pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

                   České školní inspekce 
              Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

    
23. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Zdeňka Hýžová, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Renáta Nováková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

                               České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

       
24. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Zdeňka Hýžová, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Jana Chrobáková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

                                          České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

      
25. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Yvetta Poláková, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Gabriela Nagláková, pedagogický pracovník   

Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
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       České školní inspekce 
                       Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 

              
26. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Renata Slowiková, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Drahomíra Jurečková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
                                                                     České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 
       
27. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 

 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Yvetta Poláková, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Taťána Korpesiová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  

                   České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 
       
28. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

 organizace 
 Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  

                           Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Yvetta Poláková, odborník v oblasti státní správy 
   Paní Lenka Šturmanová, pedagogický pracovník 
   Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka  
                                                                     České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním 
       
29. Asterix - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 
   Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 

 Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  
                           Ing. Renata Vráželová, zástupce krajského úřadu MSK 
    Jaroslava Poláková, odborník v oblasti státní správy 
   Mgr. Vladimíra Hoferiková, pedagogický pracovník 
   Mgr. Eliška Birková, školní inspektorka České školní inspekce 
         Bc. Michaela Horňáková, s hlasem poradním    
   
u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzních komisí v souvislosti s obsazením 
vedoucích pracovních míst ředitelů dotčených MŠ, ZŠ a školského zařízení 
bezodkladně po jejich jmenování 
 

              Z:  vedoucí OŠK 
               T: duben 2012  
________________________________________________________________________________ 
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2116/34RM/2012 - Prodloužení hudební produkce Moravia beer fest – Havířovské pivní  
                                 slavnosti 2012___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost o prodloužení hudební produkce pana Stanislava Bureše, dle přílohy č. 1  
 
n e s c h v a l u j e   
 
1. prodloužení hudební produkce „Moravia beer fest – Havířovské pivní  

slavnosti“ konané v areálu Městské sportovní haly, ul. Astronautů, Havířov- 
Město pořadatelem „Havířovák občanské sdružení“,  
zastoupeným panem Stanislavem Burešem ve dnech 8.- 9.6. 2012  
v době od  22.00 hod. do 24.00 hod.  

 
2. konání akce „Moravia beer fest – Havířovské pivní slavnosti“ v areálu  

Městské sportovní haly, ul. Astronautů, Havířov – Město 
 
u k l á d á                                                            
 
oznámit pořadateli, panu Stanislavu Burešovi, rozhodnutí Rady města Havířova 

  
           Z: vedoucí OŠK 
           T: květen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2117/34RM/2012 - Chemický monitoring ”CHEMON“_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
účast města Havířova v projektu ”CHemický MONitoring – CHEMON“ 
snižování rizik při potenciální havárii s nebezpečnou látkou v městských 
enviromentech Moravskoslezského kraje, prostřednictvím SSRZ Havířov,  
který připravuje MSK, kde odborným garantem je HZS MSK. 

________________________________________________________________________________ 
 
2118/34RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova  
za rok 2011 a za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
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2119/34RM/2012 - Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní  
                                 Školy Havířov-Podlesí, F. Hrubína 5/1537 okres Karviná_______________ 
                

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
výsledné pořadí uchazečů konkurzního řízení dle doporučení konkurzní  
komise v příloze č. 1  
 
j m e n u j e 
 
na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Podlesí, F. Hrubína 5/1537 
okres Karviná s termínem nástupu k 1.5.2012 
 
pana  Mgr. Tomáše Ptáčka 

________________________________________________________________________________ 
 
2120/34RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
                                uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění ze Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 z Přílohy č. 1 této SOD  

ze stavebního objektu A02 vlastní objekt + přípojky, oddílu: 
- č. 772 a 782 stavebních prací za cenu -1 324 032,08 Kč bez DPH 
  (- 1 588 838,50 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1,  
- č. 775 a 783 stavebních prací za cenu – 390 377,47 Kč bez DPH  
  (- 468 452,96 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 2  
- č. 776 stavebních prací za cenu – 155 781,09 Kč bez DPH  
  (- 186 937,30 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 3     

 
2. rozšíření Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 v Příloze č. 1 této SOD,  
   stavebního objektu A02 vlastní objekt + přípojky v oddíle: 

- č. 772 o dodatečné stavební práce za cenu 593 754,12 Kč bez DPH    
  (712 504,94 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1,  
- č. 776 o dodatečné stavební práce za cenu 50 188,58 Kč bez DPH  
  (60 226,30 vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 3 

 
3. uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení Stavby  
   č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení.  

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
ze dne 18.01.2011 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 04/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2121/34RM/2012 - VZ/03/OSR/12 – „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání zaměstnanců MMH“  
                                 – rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e  
 
veřejnou zakázku č. VZ/03/OSR/12 – „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání 
zaměstnanců MMH“ společnosti AQE advisors, a.s., IČ: 26954770, která 
předložila nejvýhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 738.000,-Kč bez DPH 
a získala i nejvyšší bodové ohodnocení v hodnotícím kritériu „způsob plnění 
veřejné zakázky“ 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., IČ: 28576217 
3. místo: BNV Consulting, s.r.o., IČ: 27170241 
4. místo: RENTEL, a.s., IČ: 26128233 
5. místo: TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s., IČ: 26813335 
6. místo: POE EDUCO, spol. s r.o., IČ: 64089398 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a podpisem kupní smlouvy 
s vybraným uchazečem 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 13.4.2012 

2. předložit k podpisu kupní smlouvu 
 
          Z: vedoucí OSR 
          T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2122/34RM/2012 - Volba zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti   
                                Havířovská teplárenská společnost, 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: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „společnost HTS,a.s.“) 
 
v o l í  
  
1. do funkce člena představenstva společnosti HTS,a.s. ke dni 5.4.2012 

Karla Sachmerdu, bytem Životická 1373/6c, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 
Radima Mudru,     bytem Jedlová 494/4, 736 01 Havířov-Šumbark  

 
2. do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS,a.s. ke dni 5.4.2012  

Ing. Petra Špoka,         bytem J. Wericha 449/10, 736 01 Havířov-Město 
Jaroslava Jeziorského, bytem U Stružníku 513/23, 736 01 Havířov-Bludovice  

 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena představenstva  

společnosti HTS,a.s. od 5.4.2012 dle Přílohy č. 1 
 
2. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady  

společnosti HTS,a.s. od 5.4.2012 dle Přílohy č. 2 
 
3. smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy dozorčí rady  

společnosti HTS,a.s. dle Přílohy č. 3 
 
u k l á d á  

 
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli  
   společnosti HTS,a.s.  

Z: vedoucí OPS         
T: 6.4.2012 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí rady  
společnosti HTS,a.s. příp. o změnách v obsazení funkce místopředsedy  
představenstva a dozorčí rady HTS,a.s. 

Z: ředitel společnosti       
T: 25.4.2012 

 
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady příp. změnu zápisu o obsazení  
 funkcí v dozorčí radě nebo představenstvu v obchodním rejstříku u Krajského  

soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1113 
                                                                                                 Z: ředitel společnosti        
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                                                                                                 T: 16.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 

2123/34RM/2012 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce  
                                „Havířov v květech“, konané dne 16.6.2012___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
časový scénář programu hlavního podia celoměstské akce  
„Havířov v květech 2012“ na náměstí Republiky dle přílohy 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení  trvání produkce programu na náměstí Republiky akce  
„Havířov v květech“  dne 16.6.2012 od 22:00 hodin do 01:00 hodiny  
dne 17.6.2012, dle důvodové zprávy 

 
         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 16.6.2012  
________________________________________________________________________________ 
 
2124/34RM/2012 - Nájem nemovitého majetku  – garáží pro účely garážování služebních  
                                 vozidel MKS Havířov_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – garáž o výměře 23 m²  
s výší nájmu 1 200,-- Kč/měsíc  
s pronajímatelem Bc. Tomášem Augustou (není plátce DPH),  
bytem J. A. Komenského 298/5, 736 01 Havířov-Město  
a uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – garáž o výměře 22 m²  
s výší nájmu 1 300,-- Kč/měsíc  
s pronajímatelem Jiřím Dvořákem (není plátce DPH),  
bytem Beethovenova 660/12, 736 01 Havířov-Město  
 
u k l á d á   
 
ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít s pronajímatelem  
s Bc. Tomášem Augustou smlouvu o nájmu garáže na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a s pronajímatelem Jiřím Dvořákem  
smlouvu o nájmu garáže na dobu určitou do 31.12.2012.   
  

 
         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 10.4.2012 
________________________________________________________________________________ 
 



 
USNESENÍ 

z 34. schůze Rady města Havířova 
konané dne 4.4.2012 

47 

 
2125/34RM/2012 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Turčianských  
                                Teplicích na Slovensku____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
doplnění usnesení č. 1781/30RM/2012 ze dne 18.1.2012 v příloze č.6 
Podmínky a organizační zajištění rekondičně-ozdravných pobytů seniorů  
na Slovensku pro rok 2012 takto: 
- bod č.8 - Organizační zajištění: pracovnicí odboru sociálních věcí  
Bc. Petrou Pospíšilovou a přímá účast pracovníka odboru sociálních věcí  
jako koordinátora pobytu 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Turčianských Teplicích  
na Slovensku dne 6.3.2012, ve znění dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2126/34RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Štrba na Slovensku________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Štrba na Slovensku  
ve dnech 15.-16.3.2012 ve znění dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2127/34RM/2012 - Změny v Komisích Rady města Havířova_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. zánik členství pana Ing. Otto Pietra člena Občanské komise č.6  
    pro část města Havířov-Životice z důvodu úmrtí 
 
2. rezignaci pana Břetislava Kupky (NEZ) 
    na funkci člena Komise životního prostředí RMH 
 
3. rezignaci Ing. Petra Špoka (HPH) 
    na funkci člena Komise zdravotní RMH 
 
o d v o l á v á 
 
1. na základě písemnosti MO TOP 09  č.jed. KP/22 956/2012 
    pana Lukáše Krainu z funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH 
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2. na návrh Komise pro občanské záležitosti paní Silvii Burešovou (VV) 
    z funkce členky Komise pro občanské záležitosti RMH 
 
j m e n u j e  
 
1. do funkce člena Občanské komise č.6 pro část města Havířov-Životice 
    pana Pavla Vavroše 
 
2. do funkce člena Komise životního prostředí RMH 
    pana Mgr. Josefa Hanibala (NEZ) 
 
3. do funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH 
    pana Martina Fuska (TOP 09) 
 
s účinností od 5.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2128/34RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 35. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.4.2012 

 
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/31 641/Kl/2012 
 
V Havířově dne 25.4.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 35. schůzi Rady města Havířova, konané dne 25.4.2012 

 
2129/35RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 35. schůze RMH, konané dne 25.4.2012 
 
2130/35RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 34. schůze RMH  
 
2131/35RM/2012 - Schválení programu 35. schůze RMH, konané dne 25.4.2012 
 
2132/35RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2133/35RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
2134/35RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovou organizací  
                                zřízenou statutárním městem Havířov  
        
2135/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – MŠ Přímá,  
                                příspěvková organizace 
 
2136/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
2137/35RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých ČSOB  
                                 Nadačním programem vzdělávání 2012 a Arcelor Mittalem 
 
2138/35RM/2012 - Návrh na stanovení platu jmenovanému řediteli ZŠ F. Hrubína od 1.5.2012   
          
2139/35RM/2012 - Prodloužení hudební produkce Moravia beer fest – Havířovské pivní  
                                slavnosti 2012 
 
2140/35RM/2012 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
                                 v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2012 do 31.10.2012 
 
2141/35RM/2012 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
                                zřetele - Ošeldová Miluše 
 
2142/35RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu roku  2012 odboru sociálních věcí  
 
2143/35RM/2012 - Podpora projektům Armády spásy ČR realizovaným na území města  
                                Havířova  
 
2144/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního  
                                do investičního fondu a pořízením investičního majetku příspěvkovou  
                                  organizací SSRZ Havířov  
 
2145/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1  
                                o vel. 1+2 na ulici 17.listopadu 1253/10  v  Havířově – Podlesí 

 
2146/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark 
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2147/35RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Jiří Lacina  
                               a Ivanka Lacinová        
 
2148/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+2 Na ulici Moskevská 1075/1 v Havířově-Město 

 
2149/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9  
                                o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark 
 
2150/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                o vel. 1+3 na ulici Česká 1200/3  v Havířově – Město 
 
2151/35RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                z nájmu bytů 

 
2152/35RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbara Kiszková        
 
2153/35RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Tabarová        
 
2154/35RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Eleni Mikušová        
 
2155/35RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Zdeněk Tobola  
                                 a Miroslava Tobolová        
 
2156/35RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                 ke stávajícímu obecnímu bytu  - Simona Ligocká a David Daniš        
 
2157/35RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 - manž. Jůlie Horváthová a Petr Horváth  
 
2158/35RM/2012 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním  
                                bytům – manž. Josef Botoš a Jolana Botošová        
 
2159/35RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marta Frindtová  
                                a Marie Vojtěšková 
         
2160/35RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Doc.Dr.Mojmír Vavrečka,CSc.  
                                a  Lenka Vavrečková 
 
2161/35RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  
                                 - Božena Krejčí a Božena Krejčí ml. 
 
2162/35RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení - Nadja Kraicingerová        
 
2163/35RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č.  1300, k.ú. Šumbark 
 
2164/35RM/2012 - Pronájem části pozemku parc.č.  2411/4, k.ú. Šumbark 
 
2165/35RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č. 1919/2, k.ú. Šumbark 
 
2166/35RM/2012 - Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice 
 
2167/35RM/2012 - Výpůjčka pozemků parc.č. 3750, 3748/1, k.ú. Havířov-město 
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2168/35RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace a vypořádání stavby:  
                               „Chodník na ul. J. Kotase, Havířov – Dolní Datyně“           
           
2169/35RM/2012 - Zvýšení nájemného za pozemky užívané městem v k.ú. Šumbark      
 
2170/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1714/1, 1714/6, 1714/7,  
                                1714/57, 2648/1, k.ú. Prostřední Suchá   
 
2171/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 304/18 , k.ú. Bludovice 
             
2172/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá 
          
2173/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
2174/35RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytných domech  
 
2175/35RM/2012 - Záměr pronájmu ateliéru v obytném domě na ul. 1. máje 2, Havířov-Město 
 
2176/35RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí 
 
2177/35RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže 
 
2178/35RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže na pronájem garáže na ul. M. Pujmanové 6,  
                                Havířov-Šumbark 
 
2179/35RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech  
 
2180/35RM/2012 - Pronájem nebytových prostor a pozemku – areál sběrného dvora  
                                v Havířově-Šumbarku 
 
2181/35RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor 
 
2182/35RM/2012 - Žádost o rozšíření účelu užívání nebytových prostor 
 
2183/35RM/2012 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce, rozšíření účelu užívání  
                                 nebytových prostor 
 
2184/35RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor  
 
2185/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovitosti 
 
2186/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu pozemku 
 
2187/35RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku  
                                – ERPEKO, a.s. 
 
2188/35RM/2012 - Využití majetku – ztráty, nálezy, věci po zemřelých a opuštěná zařízení  
                                 hrobů     
 
2189/35RM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku 
                                Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací 
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2190/35RM/2012 - VZ/02/OKS/12 - „Označování psů identifikačním čipem“  
                                 - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky  
 
2191/35RM/2012 - Žádost Gašpara Csonki o zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
                                 pro vozidlo se speciálním označením O 1  
 
2192/35RM/2012 - Žádost Boženy Kacířové o udělení výjimky z usnesení Rady města  
                                Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 - zřízení vyhrazeného parkovacího  
                                místa pro vozidlo se speciálním označením O 1   
       
2193/35RM/2012 - ZPŘ/4/OIV/12- „Kontejnery pro areál TJ ČSAD Havířov“ – rozhodnutí  
                                 o vyloučení uchazečů a o zrušení zadávacího řízení 
 
2194/35RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č.2  
                                 k SOD č. 1951/OIV/2011 
 
2195/35RM/2012 - „Náměstí T. G Masaryka“ - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského  
                                 zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
 
2196/35RM/2012 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž kontejnerových stání“ 
                                 – vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
 
2197/35RM/2012 - Přehled akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2012 
           
2198/35RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV 
                                na rok 2012 č.III 
           
2199/35RM/2012 - Stavba č. 6080 Regenerace náměstí Nad Terasou 1.etapa – omezení počtu            
                                zájemců v užším řízení 
 
2200/35RM/2012 - Odborná konference 23.10.2012  Zelená města – města budoucnosti   
                               „Zeleň pietních míst“ 
 
2201/35RM/2012 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku Nadace  
                                Bohuslava Martinů Městským kulturním střediskem Havířov,  
                                příspěvkovou organizací statutárního města Havířov 
 
2202/35RM/2012 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje Městským kulturním    
                                střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního města Havířov 
 
2203/35RM/2012 - Zrušení úředního dne 31.12.2012 a jeho náhrada  
 
2204/35RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH 
 
2205/35RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój  

         v Polsku 
 
2206/35RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
 
2207/35RM/2012 - Určení II. ověřovatele zápisu 35. schůze RMH, konané dne 25.4.2012 
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208/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                 valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  
                                 majetku za rok 2011 - BOD č.1 programu 
 
2209/35RM/2012 - 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 2011 - BOD č.2 programu 
 
2210/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                 valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti - BOD č.3 programu 
 
2211/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2011  
                                a návrhu na úhradu ztráty za rok 2011 - BOD č.4 programu 
 
2212/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení odměn orgánům společnosti 
                                - BOD č.5 programu 
 
2213/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
                                 a stavu jejího majetku za rok 2011 - BOD č.1 programu 
 
2214/35RM/2012 - 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 2011  
                                 - BOD č.2 programu 
 
2215/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti  
                                 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, o přezkoumání návrhu  
                                 na rozdělení zisku za rok 2011, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi  
                                 ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou  
                                 a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011,  
                                 k návrhu odměn orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti 
                                 - BOD č.3 programu 
 
2216/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 
                                 - BOD č.4 programu 
 
2217/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2011   
                                 a rozdělení odměn orgánům společnosti - BOD č.5 programu 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 35. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25.4.2012 
 
2129/35RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 35. schůze RMH, konané dne 25.4.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 35.schůze Rady města Havířova, konané  
dne 25.4.2012  
                                                                        Ing. Jiřího ŠEBESTU   
                                                                        Ing. Jiřího MARTÍNKA 
v o l í  
 
jako skrutátora hlasů  pro jednání jediného společníka v působnosti valné  
hromady         

          Ing. Eduarda HECZKA 
________________________________________________________________________________ 
 
2130/35RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 34. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 34. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 4.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2131/35RM/2012 - Schválení programu 35. schůze RMH, konané dne 25.4.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 35. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.4.2012  
upravený dle připomínek členů rady města  

________________________________________________________________________________ 
 
2132/35RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 
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  2225/30/08 Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko  
– informativní zpráva 

  4401/67/10 Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově  
– stanovení dalšího postupu 

           1991/33RM/2012 Zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice 
 

v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
 

5427/94/06 Vyúčtování hospodaření města Havířova za rok 2005, 
výsledek hospodářské činnosti za rok 2005 a závěrečný účet 
města Havířova za rok 2005 

2698/39/08 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků - zvýšení ve třídách 
mateřských škol a základních škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Havířov, a to od školního roku 2008/2009 

5379/81/10 Regenerace vnitrobloku Na Nábřeží mezi ulicemi Svornosti  
a Třeneckého          

1047/18RM/2011 Smluvní vztahy pro účely stavby:  
„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“ – I část  

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          

1790/30RM/2012 Zřízení Domova se zvláštním režimem v rámci Domova 
seniorů Havířov – středisko Hélios 

 
1857/32RM/2012 

Doplnění textu příkazní smlouvy o DPH 
Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697 
v Havířově-Město o úhradu nákladů při hrazení oprav a 
rekonstrukcí budov 

1866/32RM/2012 Uzavření dodatku č. 12 mandátní smlouvy s Městskou 
realitní agenturou, s.r.o. 

1892/32RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 24, k.ú. 
Havířov-město 

1893/32RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 307/1, 712/1, 
303, k.ú. Dolní Datyně 

1985/33RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. 

2037/33RM/2012 Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 
– smlouva o uzavření budoucí smlouvy  
o realizaci přeložky el. Energie 

2038/33RM/2012 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb správce stavby 
„Odkanalizování části města Havířova-Bludovice  
a Dolní Datyně“ 

2039/33RM/2012 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „ Služby správce stavby pro 
projekt „Odkanalizování části města Havířov - I.etapa – 
Dolní a Prostřední Suchá“   

2068/34RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 15 o vel. 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbark 

2069/34RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 11 o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b v Havířově-
Podlesí 
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2070/34RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 40 o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-
Podlesí 

2071/34RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 56 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2  v Havířově-Podlesí 

2072/34RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 3 o vel. 1+3 na ulici H. Malířové 1153/4  v Havířově-
Šumbark 

2073/34RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 11 o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město 

2095/34RM/2012 Výpověď nájemní smlouvy, záměr pronájmu nebytových 
prostor formou veřejné soutěže 

2105/34RM/2012 Souhlasy s umístěním sídla firmy 
Pověření vedoucí odboru správy majetku k podpisu 
prohlášení vlastníka 

2108/34RM/2012 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 
2112/34RM/2012 Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci  

a srpnu 2012 
2113/34RM/2012 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 

pro školní rok 2012/2013  
2114/34RM/2012 Úprava kapacit mateřských škol, školních jídelen a školní 

jídelny – výdejny, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Havířov  

2115/34RM/2012  Jmenování členů konkurzních komisí na pracovní místa 
ředitelů MŠ, ZŠ a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Havířov 

2116/34RM/2012 Prodloužení hudební produkce Moravia beer fest – 
Havířovské pivní slavnosti 2012 

2124/34RM/2012 Nájem nemovitého majetku – garáží pro účely garážování 
služebních vozidel MKS Havířov 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 
2133/35RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2012, dle přílohy č. 1.                     

________________________________________________________________________________ 
 
2134/35RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovou organizací  
                                zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
        

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím investičních darů příspěvkovou organizací města:  
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Městská knihovna Havířov, Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G  
(IČ 00 60 12 50) v celkové výši 10.000,- Kč  
od akademického malíře Martina Pawery, bytem Majakovského 10, Havířov  
a v celkové výši 10.000,- Kč  
od malíře Václava Beránka, bytem Kpt. Nálepky 741/7, Havířov-Město  
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2135/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – MŠ Přímá,  
                                příspěvková organizace____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola 
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 46) 
v pořizovací ceně 7.267,- Kč včetně DPH: nový přívod elektrické energie,  
vody a úprava odpadu k zapojení konvektomatu dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2136/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací Základní škola  
    a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  
    (IČ 48 80 52 89): 
    - kopírovací stroj Minolta EP 1052, invent. č. HIM 022/2,  
    v pořizovací ceně 51.104,60 Kč včetně DPH 
 
2. vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací Základní škola     
    Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková  
    organizace (IČ 70 95 81 14): 
    - pergola a skleník, invent. č. HIM 021/7,  
    v pořizovací ceně 112.756,- Kč včetně DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
2137/35RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých ČSOB  
                                 Nadačním programem vzdělávání 2012 a Arcelor Mittalem_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých ČSOB Nadačním 
programem vzdělávání 2012  a Arcelor Mittalem v celkové výši 110.905,- Kč 
příspěvkovými organizacemi města dle přílohy č. 1 a č. 2  
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1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace (IČ 48 80 52 89) na projekt:  
    Finanční gramotnost – prakticky a interaktivně    …………….70.905,- Kč 
 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85) 
    na projekt:  
    Společně v prevenci zdraví předškolních dětí       …………….40.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2138/35RM/2012 - Návrh na stanovení platu jmenovanému řediteli ZŠ F. Hrubína od 1.5.2012   
          

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat řediteli Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
panu Mgr. Tomáši Ptáčkovi od 1.5.2012 dle přílohy č. 1  
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr řediteli Základní školy Havířov-Podlesí  
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná panu Mgr. Tomáši Ptáčkovi 
 
                                                                                        Z: vedoucí OŠK 
                                                                                        T: duben 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2139/35RM/2012 - Prodloužení hudební produkce Moravia beer fest – Havířovské pivní  
                                slavnosti 2012____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost o.s. Havířovák o sdělení důvodů pro rozhodnutí RMH  
čís. 2116/34RM/2012 ze dne 4.4.2012 o zamítnutí prodloužení hudební 
produkce a současně i konání akce „Moravia beer fest – Havířovské pivní 
slavnosti 2012“ v areálu Městské sportovní haly Slavia, dle přílohy č. 3 
 
s c h v a l u j e  
 
1. konání akce „Moravia beer fest – Havířovské pivní slavnosti 2012“  
    ve sportovním areálu pronajatém TJ ČSAD Havířov  
 
2. prodloužení hudební produkce na akci „Moravia beer fest – Havířovské pivní  
    slavnosti 2012“, kterou pořádá Havířovák občanské sdružení, IČ 22 84 85 50,  
    v době od  22:00 hodin  do 01:00  hodin  ve dnech 8. - 9.6.2012 
 
3. odpověď na žádost občanského sdružení Havířovák, dle přílohy č. 4  
    s připomínkami členů RMH 
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u k l á d á   
 
upozornit předsedu občanského sdružení Havířovák na povinnosti podle OZV 
č. 3/2007 tj. informovat občany bydlící na ul. Na Nábřeží o pořádání akce  
„Moravia beer festu – Havířovské pivní slavnosti 2012“ a to min. 7 dnů předem  

 
Z: vedoucí OŠK 

           T: květen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2140/35RM/2012 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
                                 v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2012 do 31.10.2012_____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 
v majetku statutárního města  Havířova od 01.05.2012 do 31.10.2012  
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2141/35RM/2012 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
                                zřetele - Ošeldová Miluše__________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou  
paní Ošeldové Miluši 

________________________________________________________________________________ 
 
2142/35RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu roku  2012 odboru sociálních věcí___________________________   
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy 3549, 4182 a 4185 schváleného rozpočtu roku 2012 
odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 1   

________________________________________________________________________________ 
 
2143/35RM/2012 - Podpora projektům Armády spásy ČR realizovaným na území města  
                                Havířova________________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
   
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci oblastního ředitele Armády spásy o kritické situaci ve financování 
služeb sociální prevence v Havířově 
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v y s l o v u j e 
 
plnou podporu  dofinancování projektů Armády spásy ze státního rozpočtu           
 
s c h v a l u j e  
 
text dopisu  ministrovi práce a sociálních věcí  se žádostí o urychlené řešení 
situace vzniklé významným snížením dotace,  ve znění dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
2144/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního  
                                do investičního fondu a pořízením investičního majetku příspěvkovou  
                                  organizací SSRZ Havířov____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu  
    ve výši 1.000 tis. Kč. 
 
2. Pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací SSRZ Havířov a to:  

a)  zavlažovacího systému na hřiště Dolní Datyně, dokončení investice  
     z roku 2011, v hodnotě 110 tis. Kč vč. DPH 
b) sběracího zařízení MCS580 pro komunální traktor v hodnotě 220 tis. Kč  
     vč. DPH 
c) dodávkového automobilu v hodnotě 500 tis. Kč vč. DPH 
d) zahradního traktoru pro sekání hřišť ZŠ v hodnotě 120 tis. Kč vč. DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
2145/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1  
                                o vel. 1+2 na ulici 17.listopadu 1253/10 v Havířově-Podlesí______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1 o vel. 1+2 
na ulici 17.listopadu 1253/10 v Havířově-Podlesí 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.4.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 
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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 

________________________________________________________________________________ 
 
2146/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15 o vel. 
1+3 na ulici E.Destinnové 1168/1b  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.4.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
 
2147/35RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Jiří Lacina  
                                 a Ivanka Lacinová_______________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
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. Moskevská 1075/1 v Havířově-Městě  
manž. Jiřímu Lacinovi a Ivance Lacinové, t.b.  Petra Bezruče 1541/8,  
Havířov-Podlesí pod podmínkou, že: 
 
- jmenovaní požadovaný byt opraví na své vlastní náklady 
- před uzavřením nájemní smlouvy uhradí dlužnou částku evidovanou  
  MRA, s.r.o. u požadovaného bytu ve výši 31 574,- Kč 
- nájemní smlouva bude s  manžely Lacinovými uzavřena v souladu  
  se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům    

________________________________________________________________________________ 
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2148/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+2 Na ulici Moskevská 1075/1 v Havířově-Město________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
o stažení bodu č.18 schváleného programu 35.schůze Rady města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
2149/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 9  
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12  v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.4.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2150/35RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                 o vel. 1+3 na ulici Česká 1200/3 v Havířově-Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10  
o vel. 1+3, na ulici Česká 1200/3  v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.4.2012       
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2151/35RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.4.2012 do 15.4.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.4.2012  
    do 15.4.2012 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 1.4.2012  
    do 15.4.2012 dle přílohy č.5 
 
4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  17.4.2012  
    dle přílohy č.6    
 
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
 
2152/35RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Barbara Kiszková        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v  lokalitě Havířov-
Město paní Barbaře Kiszkové, t.b. U Lesa 276/2, Havířov-Město pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se 
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům    

________________________________________________________________________________ 
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2153/35RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Tabarová_______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
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 Tabarové, t.b. Makarenkova 515/10, Havířov-Město    

________________________________________________________________________________ 
 
2154/35RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Eleni Mikušová______________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období max. v 1.poschodí   
nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark  
paní Eleni Mikušové, t.b. Obránců mírů 702/11, Havířov-Šumbark  
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.  

________________________________________________________________________________ 
 
2155/35RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Zdeněk Tobola  
                                 a Miroslava Tobolová_____________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v domě na ul. Mozartova 1066/13 v Havířově-Městě manž. Zdeňku Tobolovi  
a Miroslavě Tobolové, t.b.  Mozartova 1066/13,  Havířov-Město pod 
podmínkou, že  nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu  
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům    

________________________________________________________________________________ 
 
2156/35RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                 ke stávajícímu obecnímu bytu  - Simona Ligocká a David Daniš_________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného obecního třípokojového bytu se mluvním nájemným  

ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv 
lokalitě města Simoně Ligocké a Davidu Danišovi, t.b. Opletalova 607/4, 
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Havířov-Šumbark  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. 19  o vel. 1+2  

v domě na ul. Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbarku p. Simoně Ligocké  
a  p. Davidu Danišovi, t.b. Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark do doby, než 
bude jmenovaným přidělen jiný byt dle usnesení rady města, a to za 
předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. 

________________________________________________________________________________ 
 
2157/35RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 - manž. Jůlie Horváthová a Petr Horváth____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 26 o vel.1+3  

v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku  
manž. Jůlii Horváthové a Petru Horváthovi, t.b. Obránců míru 1193/10,  
Havířov-Šumbark pod podmínkou úhrady celkové dlužné částky  
evidované MRA, s.r.o.    

 
2. manž. Jůlii Horváthové a Petru Horváthovi, t.b. Obránců míru 1193/10,  

Havířov-Šumbark udělení výjimky z usnesení č. 1814/31RM/2012  
ze dne 01.02.2012, kterým byly stanoveny limity počtu osob bydlících 
v obecních bytech, a to za předpokladu řádného plnění povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
2158/35RM/2012 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním  
                                bytům – manž. Josef Botoš a Jolana Botošová_________________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
udělení výjimky z čl. V bodu 1. Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k obecním bytům manž. Josefu Botošovi a Jolaně Botošové,  
t.b. Dukelská 681/5a, Havířov-Šumbark    

________________________________________________________________________________ 
 
2159/35RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marta Frindtová  
                                a Marie Vojtěšková_______________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi  
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paní Martou Frindtovou a dcerou Marií Vojtěškovou, t.b. Turgeněvova 895/6, 
Havířov-Město k bytu č. 7  o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2160/35RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Doc.Dr.Mojmír Vavrečka,CSc.  
                                a Lenka Vavrečková______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi panem Doc. Dr. Mojmírem Vavrečkou, CSc.  
a dcerou  Lenkou Vavrečkovou, t.b. Stavbařská 279/8, Havířov-Město  
k bytu č.3 o vel. 1+2 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2161/35RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  
                                 - Božena Krejčí a Božena Krejčí ml._________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi 
paní Boženou Krejčí a Boženou Krejčí ml., t.b. Jarošova 1194/31b,  
Havířov-Šumbark  k bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2162/35RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení - Nadja Kraicingerová______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  11.996,- Kč   
p. Nadji Kraicingerové, t.b. 17.listopadu 1137/27a, Havířov-Město   
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá 
část poplatku z prodlení, tj. 11.996,- Kč  jmenovanou řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
2163/35RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č.  1300, k.ú. Šumbark_______________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem pozemku  parc.č. 1300,  k.ú.  Šumbark, orná půda o výměře 768 m2,   
panu Tomáši Wolnému, bytem Petřvaldská 9/43, Havířov-Šumbark,  
za účelem zahrady u rodinného domu, za podmínek: 
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-  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.4.2012 
-  nájemného dle  Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
    věcného břemene ve výši  7.008,-Kč/rok 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy  
 

                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 30.6. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2164/35RM/2012 - Pronájem části pozemku parc.č.  2411/4, k.ú. Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. pronájem části pozemku  parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark, dle geometrického 

plánu označenou jako parc.č. 2411/21,  o výměře 243 m2, k.ú. Šumbark,   
manželům Milanu a Pavlíně Kusendovým, bytem Moravská 428/525,  
Havířov-Šumbark, za účelem zahrady 
za podmínek: 
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.4.2012,  
  s podmínkou ukončení pronájmu  v jednoměsíční výpovědní lhůtě  
  z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení silnice“, 
- nájemné dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
  věcného břemene ve výši  2.430,-Kč    

 
2. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, dle geometrického plánu 

označenou jako parc.č. 2411/21, o výměře 243 m2, k.ú. Šumbark, manželům 
Petru a Zdeňce Halčákovým, bytem Ladova 1/297, Havířov-Šumbark,  
za účelem zahrady, dohodou ke dni 31.3.2012 

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

                                                                                                                Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                T:  30.6. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2165/35RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č. 1919/2, k.ú. Šumbark______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. pronájem pozemku  parc.č. 1919/2,  k.ú.  Šumbark, o výměře 665 m2,   
    panu Janu Trenikovi, bytem Šenovská 708/15, Havířov-Šumbark,  
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    za účelem zahrady, za podmínek: 
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.4. 2012,  
- za smluvní nájemné  ve výši  3.299,-Kč/rok  

 
2. ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1919/2, k.ú. Šumbark,  
    o výměře 665 m2,    
    panu Stanislavu Jančaříkovi, bytem Havířov-Šumbark, ul. Letní 1/480,  
    za účelem zahrady, dohodou ke dni 31.3. 2012 
   
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu  

 
                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2166/35RM/2012 - Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. pronájem  části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2 
    panu Pavlu Janovskému, bytem Šatov 324, okres Znojmo 
    k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin  
    a smíšeného zboží za podmínek: 

- na dobu neurčitou  od 1.3.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků  
  a o zřízení věcného břemene:   
  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 

 
2. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice  
    o výměře 5 m2  
    s nájemcem panem Viktorem Dirbákem, bytem Havířov-Město,  
    17.listopadu 23/1002, IČ: 15477207  
    dohodou k 29.2.2012 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.5.2012  
________________________________________________________________________________ 
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2167/35RM/2012 - Výpůjčka pozemků parc.č. 3750, 3748/1, k.ú. Havířov-město____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku pozemků parc. č. 3750, 3748/1, k.ú. Havířov-město 
účel výpůjčky : uložení podzemní horkovodní přípojky délka 48 m x 5 m  
                          šířka ochranného pásma = 240 m2 na parc.č. 3750,  
                          k.ú. Havířov-město  
                          uložení podzemní teplovodní přípojky délka 153 m x 5 m  
                          šířka ochranného pásma = 765 m2 na parc.č. 3748/1,  
                          k.ú. Havířov-město 
pro :                  České dráhy, a.s., sídlo : Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222,  
                          PSČ 110 15  IČ : 709 94 226,  
                          zast. Regionální správou majetku Olomouc, se sídlem  
                          Jeremenkova 231/9, Olomouc 2, PSČ : 772 00 
na dobu:            1 roku 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce 

                                                                                                  Z: vedoucí OSM 
                                                                                                  T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2168/35RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace a vypořádání stavby:  
                               „Chodník na ul. J. Kotase, Havířov – Dolní Datyně“____________________              
           

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 10027  
„Chodník na ul. J. Kotase, Havířov-Dolní Datyně“ 
nájem – užívání části silničních pozemků sil. III/4739 (ul. J. Kotase),  
k. ú. Dolní Datyně,  parc. č. 705/1, parc. č. 723/8 parc. č. 705/2, parc. č. 705/6, 
parc. č. 705/8, parc. č. 705/12 parc. č. 705/4, parc. č. 705/17,  
v celkovém rozsahu cca 850 m2    
vlastník pozemků: Moravskoslezský kraj, 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, 
přičemž pro účely stavebního řízení a realizace bude uzavřena: 
 
a) smlouva o právu provést stavbu   
b) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního  
    pozemku, zásah do silničního pozemku je pro obce zpoplatněn  
    částkou 1,20 Kč/m2/den + DPH        

s tím, že rozsah zásahu do silničního pozemku a doba užití bude upřesněna 
před zahájením stavebních prací,    
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po realizaci stavby, do doby konečného vypořádání, bude uzavřena   
c) smlouva o výpůjčce částí pozemků trvale zastavěných chodníkem, nástupní  

plochou MHD, včetně částí za chodníkem, v rozsahu dle zaměření dokončené 
stavby 

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka, 
podpisem smluv 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM  
                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení 
 

 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
v rámci realizace stavby: č. 10027  
„Chodník na ul. J. Kotase, Havířov-Dolní Datyně“ 
 
1. přijetí daru částí pozemků k. ú. Dolní Datyně,  parc. č. 705/1, parc. č. 723/8  
    parc. č. 705/2, parc. č. 705/6, parc. č. 705/8 parc. č. 705/12 parc. č. 705/4,  
    parc. č. 705/17, trvale zastavěných chodníkem, nástupní plochou MHD,  
    včetně částí za chodníkem, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,  
    do majetku města,  

dárce: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic 
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,  
IČ: 000 95 711,  
 

2. darování podobrubníkových dešťových vpustí, včetně přípojek k dešťové  
kanalizaci a dvojřádku ze žulových kostek,  které jsou součástí sil. III/4739 
(ul. J. Kotase), v hodnotě vyčíslené po dokončení stavby, z majetku města,  
do majetku a údržby obdarovaného: Moravskoslezského kraje, právo 
hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Úprkova 795, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ: 000 95 711   

________________________________________________________________________________ 
 
2169/35RM/2012 - Zvýšení nájemného za pozemky užívané městem v k.ú. Šumbark_________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zvýšení nájemného za pozemky užívané městem v k. ú. Šumbark,  
a) zastavěné obytným domem, chodníky a komunikacemi v majetku města 

parc. č. 944/11 o výměře 217 m2, parc. č. 944/ 19 o výměře 38 m2,  
parc. č. 944/20 o výměře 1326 m2, parc. č. 944/23 o výměře 200 m2,  
parc. č. 944/26 o výměře 20 m2, parc. č. 944/28 o výměře 17 m2,  
parc. č. 944/30 o výměře 18 m2, parc. č. 944/32 o výměře 14 m2,  
parc. č. 944/38 o výměře 16 m2, parc. č. 944/39 o výměře 12 m2,  
parc. č. 944/46 o výměře 242 m2, parc. č. 944/634 o výměře 25 m2,  
parc. č. 944/641 o výměře 8 m2, parc. č. 944/ 645 o výměře 7 m2,  
parc. č. 944/651 o výměře 100 m2, parc. č. 944/ 655 o výměře 13 m2,   
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parc. č. 944/664 o výměře 27 m2, parc. č. 944/665 o výměře 67 m2,  
parc. č. 944/670 o výměře 65 m2, parc. č. 944/677 o výměře 15 m2,  
parc. č. 944/686 o výměře 11 m2,  
tj. celkem 2458 m2 

 
b) nezastavěné, užívané jako zeleň v zástavbě 

parc. č. 944/21 o výměře 55 m2,  parc. č. 944/22  o výměře 176 m2,  
parc. č. 944/27 o výměře 107 m2, parc. č. 944/29 o výměře 102 m2,  
parc. č. 944/31 o výměře 435 m2, parc. č. 944/33 o výměře 73 m2,   
parc. č. 944/40 o výměře 92 m2, parc. č. 944/49 o výměře 12 m2,  
parc. č. 944/611 o výměře 51 m2, parc. č. 944/612 o výměře 237 m2,  
parc. č. 944/636 o výměře 33 m2, parc. č. 944/638 o výměře 26 m2,  
parc. č. 944/643 o výměře 9 m2, parc. č. 944/646 o výměře 12 m2,  
parc. č. 944/653 o výměře 114 m2, parc. č. 944/660 o výměře 52 m2,  
parc. č. 944/661 o výměře 6 m2, parc. č. 944/666 o výměře 7 m2,  
parc. č. 944/667 o výměře 28 m2, parc. č. 944/680 o výměře 32 m2,  
parc. č. 944/682 o výměře 789 m2,   
tj. celkem 2448 m2  

pronajímatelé: paní Jarmila Blažková, bytem Kaštanová 1290, Šenov u Ostravy,  
                        a paní Marie Zbončáková, bytem Hlavní třída 305/23,  
                        Havířov-Město,    
výše nájmu: za pozemky zastavěné 40,-Kč/m2/rok, tj. za výměru 2458 m2 
celkem 98.320,-Kč   
za pozemky nezastavěné 15,-Kč/m2/rok, tj. za výměru 2448 m2  
celkem  36.720,-Kč/rok,    
s účinností od 1. 1. 2012, do doby vypořádání, s tím, že v případě změny 
cenových předpisů, bude na základě písemné žádosti jedné ze smluvních stran 
nájemné upraveno dle aktuální výše  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem dodatku č. 2, ke smlouvě o nájmu pozemků  ev. č. E/1255/MJP/04 
 

                                                                                                                   Z: vedoucí OSM  
                                                                                                                   T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2170/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1714/1, 1714/6, 1714/7,  
                                1714/57, 2648/1, k.ú. Prostřední Suchá_______________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 1714/1, 1714/6, 1714/7, 1714/57, 2648/1, k.ú. Prostřední Suchá,  
za účelem uložení plynovodu v rámci stavby :  
„ REKO VTL plyn. DN 500 Suchá – Albrechtice 1. část"  
za jednorázovou úhradu při výměře 967 m2 , tj. 120.875,- Kč + DPH ,  
tj. 120.875,- Kč + 24.175,- Kč = 145.050,- Kč celkem,  
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ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem: Hornopolní 3314/38, 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 . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2171/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 304/18 , k.ú. Bludovice______ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 304/18, k.ú. Bludovice, dle GP č. 
3526 – 6/2012 ze dne 15.2.2012 za účelem umístění nového drenážního potrubí 
pro dům ul. Nad Terasou 10,12 , za jednorázovou úhradu při výměře 44 m2, ve 
výši 5.500,- Kč + DPH, tj. 5.500,- Kč + 1.100,- Kč =  6.600,- Kč celkem, ve 
prospěch vlastníků jednotek v domě na ul. Nad Terasou 1162 – 1166, Havířov-
Podlesí, tj. : 
 
1. Lenka Holešová, bytem: Nad Terasou 1165/6, Havířov-Podlesí, vlastník 
bytové jednotky č. 1165/15 v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 1164, 
1165, 1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. č. 
300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, 
část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a 
pozemku o velikosti 0,0094 
 
2. Martin Rozbroj, bytem: Nad Terasou 1164/8, Havířov-Podlesí, vlastník 
bytové jednotky č. 1164/10 v budově sestávající z č. pop. 1162,1163, 1164, 
1165, 1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. č. 
300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, 
část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a 
pozemku o velikosti 0,0095 
 
3. Marek Zajac, Ing., bytem: Čeladná 769, Čeladná, 739 12, vlastník bytové 
jednotky č. 1166/02 v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 1164, 1165, 
1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. č. 300, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část 
obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a 
pozemku o velikosti 0,0035 
 
4. SJM Václav Dronski, Emilie Dronská, nar. 1.2.1949, oba bytem: Nad 
Terasou 1164/8, Havířov-Podlesí, vlastníci bytové jednotky č. 1164/20 
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v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, zapsané na  listu 
vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. č. 300, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 
0,0074 
 
5. SJM Henryk Fikoczek, MUDr., Libuše Fikoczková, MUDr., oba bytem: 
Dvořákova 84/17, Havířov-Město , vlastníci bytové jednotky č. 1162/11 
v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, zapsané na  listu 
vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. č. 300, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 
0,0078 
   
6. SJM Jan Horňáček, Arnoštka Horňáčková, oba bytem: Nad Terasou 1164/8, 
Havířov-Podlesí, vlastníci bytové jednotky č. 1164/21 v budově sestávající z č. 
pop. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, 
postavené na pozemku parc. č. 300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše 
v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech budovy a pozemku o velikosti 0,0093 
 
7. SJM František Kaderka, Eva Kaderková, oba bytem: Nad Terasou 1164/8, 
Havířov-Podlesí vlastníci bytové jednotky č. 1164/04 v budově sestávající z č. 
pop. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, zapsané na  listu vlastnictví č. 3035, 
postavené na pozemku parc. č. 300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše 
v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech budovy a pozemku o velikosti 0,0094 
 
8. SJM Miroslav Parák, Alena Paráková, oba bytem: Nad Terasou 1164/8, 
Havířov-Podlesí , 
vlastníci bytové jednotky č. 1164/19 v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 
1164, 1165, 1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku 
parc. č. 300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec 
Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
budovy a pozemku o velikosti 0,0094 
 
9. SJM Jaroslav Sedlák, Eva Sedláková, oba bytem: Nad Terasou 1163/10, 
Havířov-Podlesí , 
vlastníci bytové jednotky č. 1163/10 v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 
1164, 1165, 1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku 
parc. č. 300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec 
Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
budovy a pozemku o velikosti 0,0094 
 
10. SJM Josef Sieber, Jana Sieberová, oba bytem: Nad Terasou 1164/8, 
Havířov-Podlesí  ,  
vlastníci bytové jednotky č. 1164/22 v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 
1164, 1165, 1166, zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku 
parc. č. 300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec 
Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
budovy a pozemku o velikosti 0,0094 
 



 
USNESENÍ 

z 35. schůze Rady města Havířova 
konané dne 25.4.2012 

27 

11. Martina Kiszová, bytem: Nad Terasou 1165/6, Havířov-Podlesí, vlastník 
bytové jednotky č. 1165/23 v budově sestávající z č. pop. 1162, 1163, 1164, 
1165, 1166, zapsané na    listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. 
č. 300, zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec 
Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
budovy a pozemku o velikosti 0,0074 
  
12. Stavební bytové družstvo Havířov, IČ: 004 15 227, sídlo: Havířov-
Prostřední Suchá, Hornosušská 2/1041, PSČ:735 64, zastoupené předsedou 
představenstva JUDr. Ivanem Kožušníkem a členem představenstva paní Marií 
Gřegořovou, zapsané v obchodním rejstříku 18.6.1980 pod č. DrXXII, vložka 
393,  
vlastník jednotek č.1162/01, 1162/02, 1162/03, 1162/04, 1162/05, 1162/06, 
1162/07, 1162/08, 1162/09, 1162/10, 1162/12, 1162/13, 1162/14, 1162/15, 
1162/16, 1162/17, 1162/18, 1162/19, 1162/20, 1162/21, 1162/22, 1162/23, 
1162/24, 1163/01, 1163/02, 1163/03, 1163/04, 1163/05, 1163/06, 1163/07, 
1163/08, 1163/09, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, 1163/15, 1163/16, 
1163/17, 1163/18, 1163/19, 1163/20, 1163/21, 1163/22, 1163/23, 1163/24, 
1164/01, 1164/02, 1164/03, 1164/05, 1164/06, 1164/07, 1164/08, 1164/09, 
1164/11, 1164/12, 1164/13, 1164/14, 1164/15, 1164/16, 1164/17, 1164/18, 
1164/23, 1164/24, 1165/01, 1165/02, 1165/03, 1165/04, 1165/05, 1165/06, 
1165/07, 1165/08, 1165/09, 1165/10, 1165/11, 1165/12, 1165/13, 1165/14, 
1165/16, 1165/17, 1165/18, 1165/19, 1165/20, 1165/21, 1165/22, 1165/24, 
1166/01, 1166/03, 1166/04, 1166/05, 1166/06, 1166/07, 1166/08, 1166/09, 
1166/10, 1166/11, 1166/12, 1166/13, 1166/14, 1166/15, 1166/16, 1166/17, 
1166/18, 1166/19, 1166/20, 1166/21, 1166/22, 1166/23, 1166/24, v budově 
sestávající z č. pop. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166,  
zapsané na listu vlastnictví č. 3035, postavené na pozemku parc. č. 300, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 3035, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část 
obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a 
pozemku o velikosti 0,9081 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                   
                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2172/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735, k.ú. Dolní Suchá______ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  
k.ú. Dolní Suchá, za účelem umístění plynovodní a vodovodní přípojky 
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k budově bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc.č. 2534/3, 
k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Miroslavy Konsekové, bytem Havířov-Šumbark, Jarošova 743/2d, 
za jednorázovou úhradu ve výši 3.625,-  Kč + DPH, tj. 3.625,- Kč + 725,- Kč =  
4.350,- Kč (umístění plynovodní přípojky při výměře 29 m2) + za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.375,- Kč + DPH, tj. 1.375,- Kč + 275,- Kč = 1.650,- Kč 
(umístění vodovodní přípojky při výměře 11 m2),   
celkem 6.000,- Kč, dle GP č. 1073 – 326/2011 ze dne 26.3.2012. 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2173/35RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2681/1, 2694, k.ú. Bludovice,  
dle GP č. 3499 – 289/2011  ze dne 16.1.2011 za účelem umístění 
elektropřípojky k rodinnému domu  
( investor : Lucie Bukovjanová, bytem Havířov-Životice, U Křížů 115/12),  
za jednorázovou úhradu při výměře 53 m2, ve výši 10.600,- Kč + DPH,  
tj. 10.600,- Kč + 2.120,- Kč =  12.720,- 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2174/35RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytných domech_______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 13,31 m2 v suterénu obytného 
    domu ul. J. A. Komenského 3, Havířov-Město,  
    Mgr. Jiřímu Šimšovi, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 15,60 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. U Lesa 1, Havířov-Město,  
    p. Nikolasi Šotkovskému, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
2175/35RM/2012 - Záměr pronájmu ateliéru v obytném domě na ul. 1. máje 2, Havířov-Město 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor – ateliéru o výměře 42,78 m2 a uzavřené 
terasy o výměře 48,20 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. 1.máje 2, 
Havířov-Město, p. Milanu Michnovi, IČ: 41064585, jako ateliér 

________________________________________________________________________________ 
 
2176/35RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v přízemí 
samostatné části budovy zdravotního střediska Dlouhá tř. 83, Havířov-Podlesí 

________________________________________________________________________________ 
 
2177/35RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 3/OSM/2012 – na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 142,96 m2 v přízemí obytného domu  
na Dlouhé tř. 31, Havířov-Město, kterou podali: 
 

1. Martin Šrubař 
2. Mgr. Renáta Janečková 
3. Filip Paseka 
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s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 142,96 m2 
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 31, Havířov-Město,  
s Mgr. Renátou Janečkovou, IČ: 47179261, za podmínek: 
- nájemné 1.501,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: prodejna jízdních kol, cyklistických doplňků a sportovních potřeb 

________________________________________________________________________________ 
 
2178/35RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže na pronájem garáže na ul. M. Pujmanové 6,  
                                 Havířov-Šumbark________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že do veřejné soutěže p. č. 2/OSM/2012 – na pronájem nebytových prostor  
– garáže v obytném domě na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,  
nebyla podána žádná nabídka 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor - garáže v obytném domě  
na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark.  
Minimální nájemné je stanovena na 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH. 

________________________________________________________________________________ 
 
2179/35RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 22 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. J. Jabůrkové 1, Havířov-Město,  
    p. Marianu Slavkovskému, 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 4,30 m2 v přízemí obytného domu  
    Dlouhá tř. 91, Havířov-Podlesí,  
    spol. PODA a.s., IČ: 25516179, k umístění záložního zdroje 
    - nájemné 1.000,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
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2180/35RM/2012 - Pronájem nebytových prostor a pozemku – areál sběrného dvora  
                                v Havířově-Šumbarku_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 23,80 m2 v budově č. p. 1219 
na pozemku parc. č. 826/4 a pozemku parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 3990 m2, vše v k.ú. Šumbark,  
v areálu na ul. Jarošova, Havířov-Šumbark, spol. Technické služby Havířov a.s. 
IČ: 25375601, k provozování sběrného dvora, za podmínek: 
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory 
- nájemné 3,- Kč/m2/rok bez DPH za pronájem pozemku parc. č. 826/2 
- nájemné je splatné měsíčně 
- doba nájmu: dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou  
- služby bude hradit odbor komunálních služeb 
- nájemce zajistí údržbu a revize pronajatého majetku 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 30.9.2012 

u k l á d á 
 
předložit návrh budoucího využití celého areálu na ul. Jarošova,  
Havířov-Šumbark a návrh vyřešení majetkových vztahů 

 
Z: vedoucí OKS a OSM 

                    ředitel TSH a.s. 
T: 6/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2181/35RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem 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, 
spol. FULL PROJECT s.r.o., IČ: 27106209, jako projekční kancelář,  
za podmínek: 
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení  
  nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní  
  smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc 
- platba nájmu měsíčně  
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- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní  
  náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

________________________________________________________________________________ 
 
2182/35RM/2012 - Žádost o rozšíření účelu užívání nebytových prostor___________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
rozšíření účelu užívání nebytových prostor o výměře 36 m2 v 1. nadzemním 
podlaží obytného domu ul. J. Hory 7, Havířov-Město,  
nájemci p. Pavlu Matznerovi, IČ: 44184948, z původního účelu prodejny 
potravin o sběrnu loterie Fortuna a umístění světelného panelu o velikosti 
60x40 cm u vstupu do prodejny, ostatní podmínky pronájmu se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
2183/35RM/2012 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce, rozšíření účelu užívání  
                                 nebytových prostor_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozšíření nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 71,04 m2  
v přízemí obytného domu Dlouhá tř. 59, Havířov-Město,  
nájemkyni p. Ireně Gomolové, IČ: 42012694,  
o dalšího nájemce p. Emila Gomolu, IČ: 12641740,  
a rozšíření účelu užívání nebytových prostor z původní prodejny domácích 
potřeb a železářství o prodej chovatelských potřeb,  
ostatní podmínky pronájmu se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
2184/35RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor o výměře 96,02 m2 na Dlouhé tř. 91, Havířov-
Podlesí, nájemkyni p. Květuši Ďurišové, IČ: 13621262, a to část nebytových 
prostor o výměře 31 m2  
pro p. Petra Otáhala, IČ:73187208, jako prodejnu textilního zboží pro sport  
a volný čas, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
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2185/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovitosti______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62331230, 
pronájem části nemovitosti – střechy budovy A o ploše 48 x 15 m,  
spol. Hornet Engineering s.r.o., IČ:28660510, za podmínek: 
- účel: zřízení a provoz fotovoltaické elektrárny  
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 6. 2012 
- nájemné: 25.000,- Kč měsíčně 
- nájemce se zavazuje, že v případě realizace zateplení střechy odstraní panely  
  a po realizaci je znovu nainstaluje, vše na vlastní náklady 

________________________________________________________________________________ 
 
2186/35RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu pozemku____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
IČ: 70958165, pronájem části pozemku v areálu školy parc. č. 689/3,  
zahrada o výměře 1581 m2, k.ú. Šumbark,   
p. Zdeňce Pisarikové, za podmínek: 
- účel: zahrada 
- výměra pozemku: 220 m2  
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 5. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok 
- hrazení paušální platby za odběr vody 

________________________________________________________________________________ 
 
2187/35RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku  
                                – ERPEKO, a.s.__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§487 Obchodního zákoníku)  
k nebytovým prostorám o výměře 164,62 m2 v přízemí objektu  
na Dlouhé tř.17, Havířov-Město, z nájemce spol. ERPEKO, a.s., IČ: 25385224, 
na p. Petru Benešovou, IČ: 76631249 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.5.2012 
- nájemné 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
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2188/35RM/2012 - Využití majetku – ztráty, nálezy, věci po zemřelých a opuštěná zařízení  
                                 hrobů__________________________________________________________              
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í    
 
1. nabytí nalezených  movitých věcí dle § 135, odst. 4,  zák. 40/1964,  
    obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. likvidaci neupotřebitelných věcí dne 4. 4. 2012, které město nabylo  
    jako věci nalezené 
 
3. nabytí majetku po osobách zemřelých v r. 2010 a 2011, jimž statutární město 
    Havířov zařizovalo (a financovalo) pohřeb 
 
4. předání ložního prádla po zemřelém odboru sociálních věcí k využití  
    pro nesvéprávné osoby  
 
5. nabytí zařízení tří  opuštěných hrobů na hřbitově v Havířově-Šumbarku  
    dle § 135, odst. 4, zákona č. 40/1964 Sb., obč. zákoník,  
    ve znění pozdějších předpisů: 

- Hrob č. 55, řada 2, skupina P 
- Hrob č.   1, řada 2, skupina A1  
- Hrob č.   2, řada 2, skupina A1 

 
s c h v a l u j e             
 
1. odprodej věcí dle přílohy č. 1 prostřednictvím firem zajišťujících prodej 
    použitých věcí 
 
2. odprodej movitého majetku - zařízení hrobů na hřbitově v Havířově- 
    Šumbarku: 
 

a)  na hrobě č. 55, řada 2, skupina P za cenu dohodou ve výši 600,- Kč  
     (cena tržní dle znaleckého posudku ze dne 13.4.2012 činí 573,- Kč)  
     zájemkyni o pronájem tohoto hrobového místa paní Anně Ciompové,  
     bytem Mládežnická 10/1576, Havířov-Podlesí 

 

b) zařízení dvoj-hrobu č. 1 a č. 2, řada 2, skupina A1 za cenu dohodou  
    ve výši 2.500,- Kč (cena tržní dle znaleckého posudku činí 2.470,- Kč)  
    zájemci o pronájem hrobových míst panu Ing. Vlastimilu Kučerovi,  
    bytem Životická 6a/1372, Havířov-Prostřední Suchá 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem kupních smluv dle bodu 2 a) a b) 
 

                                                                                      Z: vedoucí OSM 
                                                                                      T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 



 
USNESENÍ 

z 35. schůze Rady města Havířova 
konané dne 25.4.2012 

35 

2189/35RM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku 
                                Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací____________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ekologickou  likvidaci  neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku  
dle přílohy č. l, a to  kopírovací stroj Konica, mycí stroj s přídavnými stoly, 
vanový zvedák,  hnětací stroj –  dělička těsta,  automatická pračka a dvě  
elektrické ohřívací vany, vše v celkové pořizovací ceně  605.511,20 Kč,   
který až dosud užívala příspěvková organizace Domov seniorů Havířov,  
IČ:  75 13 92 43, sídlo:  Havířov-Město, J. Seiferta 1530/14, PSČ: 736 01 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  neschválit     
bezúplatné  převzetí přebytečného majetku, a to  nábytek a kancelářské stroje, 
s nimiž hospodaří Správa sportovních a rekreačních zařízení, IČ: 00 30 67 54,  
v celkové pořizovací ceně 43 004,70 Kč (dle přílohy č. 2a),  
a nábytek, zrcadlové koule a elektroniku, s nimiž hospodaří Městské kulturní 
středisko Havířov, IČ: 00 31 79 85, v celkové pořizovací ceně 98 931,96 Kč  
(dle přílohy č. 2b) 

________________________________________________________________________________ 
 
2190/35RM/2012 - VZ/02/OKS/12 - „Označování psů identifikačním čipem“  
                                 - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e  
 
veřejnou zakázku č. VZ/02/OKS/12  „Označování psů identifikačním čipem“ 
těmto zájemcům:  
 

1. Veterinární klinika LIFE s.r.o., IČ: 28610377,  
 provozovna Havířov-Prostřední Suchá 

2. MVDr. Zbyněk Horák-Veterinární klinika ANIVET, IČ: 68321490,  
 provozovna Havířov-Šumbark 

3. MVDr. Michael Javora, IČ: 60559217, provozovna Havířov-Město 
4. MVDr. Jaromír Miklík, IČ: 44738315, provozovna Havířov-Prostřední Suchá 
5. MVDr. Jaromír Vaculík, IČ: 44738480, provozovna Havířov-Šumbark 
6. MVDr. Jiří Maňhal, IČ: 66700612, provozovna Havířov-Podlesí 
7. MVDr. Tomáš Mašek, IČ: 41056230, provozovna Havířov-Město 

 
s tím, že příspěvek města na úhradu nákladů za označení jednoho psa bude  
ve výši 200,- Kč vč. DPH a smlouva o poskytnutí služby bude uzavřena  
po nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. /2012 k trvalému označování 
psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů na dobu od 1.8.2012  
do 31.12.2013   
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv o poskytnutí 
služby s výše uvedenými zájemci 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2191/35RM/2012 - Žádost Gašpara Csonki o zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
                                 pro vozidlo se speciálním označením O 1_____________________________   
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Gašpara Csonki, byt. Havířov – Šumbark, Moravská 406/10,  
ze dne 11.4.2012, o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem 
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Moravská 
pro jeho vozidlo se speciálním označením O 1, dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace  
ul. Moravská v Havířově-Šumbarku pro vozidlo se speciálním označením O 1 
vlastníka Gaspara Csonki 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č. 2  

 
                                                                                                        Z: vedoucí  OKS 
                                                                                                        T:  05/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2192/35RM/2012 - Žádost Boženy Kacířové o udělení výjimky z usnesení Rady města  
                                Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 - zřízení vyhrazeného parkovacího  
                                místa pro vozidlo se speciálním označením O 1   

       
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Boženy Kacířové, byt. Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1123/81a,  
o udělení výjimky z usnesení Rady města Havířova č. 5184/77/10  
ze dne 23.6.2010 pro povolení zvláštního užívání místní komunikace  
za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace 
Dlouhá třída pro její vozidlo se speciálním označením O 1, dle přílohy č. 1  
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace Dlouhá třída 
v Havířově-Podlesí pro vozidlo se speciálním označením O 1  
vlastníka Boženy Kacířové 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č.3 
 

                                                                                                        Z: vedoucí  OKS 
                                                                                                        T: 05/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2193/35RM/2012 - ZPŘ/4/OIV/12- „Kontejnery pro areál TJ ČSAD Havířov“ – rozhodnutí  
                                 o vyloučení uchazečů a o zrušení zadávacího řízení____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení ZPŘ/4/OIV/12- „Kontejnery pro areál TJ ČSAD Havířov“ 
z důvodu neúplnosti nabídky společnosti uvedené v příloze  
 
r u š í 
 
zadávací řízení ZPŘ/4/OIV/12- „Kontejnery pro areál TJ ČSAD Havířov“ 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení,  
tj. ke dni 23.3.2012  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o vyloučení 
uchazečů a o zrušení zadávacího řízení  
 
u k l á d á  
 
odeslat oznámení o vyloučení uchazečů a o zrušení zadávacího řízení  
 

Z: vedoucí OPS 
          T: 27.4.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2194/35RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č.2  
                                 k SOD č. 1951/OIV/2011__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
 s c h v a l u j e  
 
1. změnu termínů plnění v bodě 1, odrážka první, článku IV. Doba a místo  
    plnění Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské  
    činnosti  „Dopravní terminál Havířov“ (dále jen „Smlouva“)  
    č. objednatele 1951/OIV/2011, která byla uzavřena s projektantem  
    Ing. arch. Danielem Labuzíkem, IČ: 73192457, takto: 
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„ - doručení návrhu Dokumentace DÚR objednateli dle článku III bodu 2 
výše do 5 kalendářních měsíců ode dne doručení písemného pokynu 
objednatele zhotoviteli k zahájení prací na Dokumentaci DÚR;“  

 
2. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č.1951/OIV/2011 se projektantem  
    Ing. arch. Danielem Labuzíkem, IČ: 73192457 dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č.2 ke Smlouvě č.1951/OIV/2011 s projektantem 
Ing. arch. Danielem Labuzíkem, IČ: 73192457 

           
T: 04/2012 

           Z: vedoucí OIV 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatek č.2  
ke Smlouvě č.1951/OIV/2011 s projektantem Ing. arch. Danielem Labuzíkem, 
IČ: 73192457 

________________________________________________________________________________ 
 
2195/35RM/2012 - „Náměstí T. G Masaryka“ - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského  
                                 zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících se společností SMP Net, s.r.o., Ostrava zastoupené  
na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů  
s ní souvisejících 

________________________________________________________________________________ 
 
2196/35RM/2012 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž kontejnerových stání“ 
                                 – vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
   „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž kontejnerových stání“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne  
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2. dílčí plnění:    ne 
 poskytnutí zálohy:                            ne        
 čerpání dotace:                                   ne 
      
3. druh a forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. jistota     45 tis. Kč  
 
5. odeslání  Výzvy o zahájení zadávacího řízení zájemcům uvedeným  
    v příloze  
 
6. varianty nabídky:           ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:   předpokládané zahájení: 07/2012  

  ukončení: do 60 kalendářních dnů  
       od podpisu smlouvy 

 
8.  základní hodnotící kritérium:   - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
                                                           - hodnocení nabídek elektronickou aukcí 
 
9.  základní kvalifikační předpoklady:    v rozsahu § 53 odst. 1 zákona  

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

 
10. profesní kvalifikační předpoklady:  - výpis z obchodního rejstříku  

 - doklad o oprávnění k podnikání  
   v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
   veřejné zakázky 

 
11. ekonomická a finanční způsobilost:- čestné prohlášení o ekonomické  

   a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
   zakázku 

 
12. technické kvalifikační předpoklady:- seznam významných dodávek 

    obdobného charakteru  
    (dodávka a montáž kontejnerů)  
    realizovaných v posledních 3 letech,  
    vč. min. 3 osvědčení (referenčních  
    listů) objednatelů o realizování  
    v seznamu uvedených dodávek  
    v min. hodnotě 2 mil. Kč bez DPH/  
    1 dodávka  

 
13.  jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
   člen             náhradník 
     1. Ing. Petr Smrček                Ing. Eduard Heczko                       
     2. Ing. Radoslav Basel           Ing. Miloš Klimeš 
       3. Bc. Alena Kleinbauerová    Mgr. Kateřina Kavková       
  4. Ing.Dagmar Čtvrtníčková   Martin Cyž 
       5. za RK: Ing. Martin Hyl       Ing. Jiří Špiřík                                 
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14. zadávací lhůta:               60 dnů 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. 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  
    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 

 
u k l á d á  
 
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 předání podepsané  

 zadávací dokumentace 
 

2. předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu 
 

Z: vedoucí OIV 
T: 30.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2197/35RM/2012 - Přehled akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2012_______________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í                            
 
přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2198/35RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV 
                                na rok 2012 č.III_________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e            
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 
č.III dle přílohy 
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u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.III dle přílohy  

         Z: vedoucí OIV  
         T: 4/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
2199/35RM/2012 - Stavba č. 6080 Regenerace náměstí Nad Terasou 1.etapa – omezení počtu            
                              zájemců v užším řízení____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
1. ze zadávacího řízení č. UŘ/2/OIV/12  
     – „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“      
    společnost HOCHTIEF  CZ a.s., Plzeňská  16/3217, Praha 5, IČ: 466 78 468,  
    z důvodu nesplnění kvalifikace 

     
2. ze zadávacího řízení č. UŘ/2/OIV/12  
    – „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“      
    z důvodu omezení počtu zájemců podle objektivního kritéria  
    (počet a hodnota realizovaných obdobných zakázek) tyto společnosti: 
 

- ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova  613/13, Valašské Meziříčí,  
   IČ:  451 92 286 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, Praha 9, IČ:  261 77 005 
- VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 476 75 853 
- D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, Brno, IČ:  469 75 616 

    
s c h v a l u j e  
 
vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/2/OIV/12 – „Regenerace 
náměstí Nad Terasou 1. etapa“  pět níže uvedených zájemců vybraných dle 
objektivního kritéria:  
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 608 38 744 
- IMOS Brno,  a.s., Olomoucká 174, Brno,  IČ: 253 22 257 
- KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, IČ:  623 60 213 
- SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386,  
  Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 
- EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, IČ:  452 74 924   
 
u k l á d á 
 
zaslat výpis rozhodnutí Mgr. Bc. Milanu Konečnému k zajištění dalšího 
postupu zadávacím řízení 
 

                                                                                     Z: vedoucí OIV  
          T: 30.4.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2200/35RM/2012 - Odborná konference 23.10.2012  Zelená města – města budoucnosti   
                               „Zeleň pietních míst“______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
konání odborné konference Zelená města – města budoucnosti „Zeleň pietních 
míst“ dne 23.10.2012 v KD Radost Havířov dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
úhradu nákladů spojených s realizací odborné konference  
dle důvodové zprávy a přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2201/35RM/2012 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku Nadace  
                                Bohuslava Martinů Městským kulturním střediskem Havířov,  
                                příspěvkovou organizací statutárního města Havířov___________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím nadačního příspěvku Nadace Bohuslava Martinů se sídlem  
ul. Bořanovická 1779/14, Praha 8 – Kobylisy, Městským kulturním střediskem 
Havířov ve výši a na účel dle důvodové zprávy 
 
 

         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: duben 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2202/35RM/2012 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje Městským kulturním    
                                střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního města Havířov_ 
 

Rada města Havířova  
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím dotace z rozpočtu „Program podpory aktivit v oblasti kultury  
na rok 2012“ od Moravskoslezského kraje – Krajský úřad,  
se sídlem: 28. Října 117, 702 18 Ostrava ve výši a na účel dle důvodové zprávy 
Městským kulturním střediskem Havířov 

 
                                Z: ředitelka MKS Havířov 
                                T: červen 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2203/35RM/2012 - Zrušení úředního dne 31.12.2012 a jeho náhrada______________________  
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
v pondělí dne 31.12. 2012 uzavřít Magistrát města Havířova pro veřejnost s tím, 
že dne 28.12.2012 budou úřední hodiny od 8:00 hod. do 14:00 hod. 
 
u k l á d á 
 
informovat veřejnost o přijatém usnesení  

          Z: vedoucí TO 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2204/35RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise rozvojové Rady města Havířova za rok 2011  
a za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2205/35RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój v Polsku 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Dagmar Čuntové, ředitelky Městské knihovny 
Havířov, do Jastrzębie – Zdrój v Polsku dne 27.4.2012, na jednání v rámci 
společného příhraničního projektu „Historie psaná uhlím“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2206/35RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
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2207/35RM/2012 - Určení II. ověřovatele zápisu 35. schůze RMH, konané dne 25.4.2012_____ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
pro rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společností 
ZÁMEK Havířov, s.r.o. a Městská realitní agentura, s.r.o.   
jako druhého ověřovatele zápisu z 35.schůze Rady města Havířova,  
konané dne 25.4.2012  
                                                                         Ing. Petra SMRČKA                                                                   

________________________________________________________________________________ 
 
2208/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                 valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  
                                 majetku za rok 2011 - BOD č.1 programu____________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, zapsané v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305  
(dále jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011  
ve znění dle přílohy  
 
u k l á d á  
 
předložit RMH plán oprav a investic společnosti  na rok 2012 a podnikatelský 
záměr společnosti na rok 2012 
 

Z: jednatelé společnosti  
           T: 6/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2209/35RM/2012 - 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 2011 - BOD č.2 programu____________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, zapsané v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
(dále jen „společnost“)  
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b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2011 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
2210/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                 valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti - BOD č.3 programu 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, zapsané v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
(dále jen „společnost“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vyjádření dozorčí rady společnosti: 
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 
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 2011 
4. k návrhu odměn orgánům společnosti 
5. o výsledcích kontrolní činnosti. 

________________________________________________________________________________ 
 
2211/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2011  
                                a návrhu na úhradu ztráty za rok 2011 - BOD č.4 programu_____________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, zapsané v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305  
(dále jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e 
 
1. Řádnou roční účetní závěrku za rok 2011 ve znění dle přílohy č.1    
 
2. převod dosažené účetní ztráty po zdanění ve výši 174 771,43 Kč na účet  
    neuhrazených ztrát minulých let dle přílohy č.2 

________________________________________________________________________________ 
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2212/35RM/2012 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení odměn orgánům společnosti 
                                - BOD č.5 programu______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, zapsané v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305,  
(dále jen „společnost“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nevyplacení odměn orgánům společnosti za rok 2011 

________________________________________________________________________________ 
 
2213/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
                                 a stavu jejího majetku za rok 2011 - BOD č.1 programu________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem Havířov-
Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631,  
(dále jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2011 
ve znění dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2214/35RM/2012 - 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 2011  
                                 - BOD č.2 programu______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem Havířov-
Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen 
„MRA, s.r.o.“ nebo  „společnost“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
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Zprávu vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2011 ve znění dle přílohy č.1 

________________________________________________________________________________ 
 
2215/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti  
                                 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, o přezkoumání návrhu  
                                 na rozdělení zisku za rok 2011, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi  
                                 ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou  
                                 a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011,  
                                 k návrhu odměn orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti 
                                 - BOD č.3 programu______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem Havířov-
Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631,  
(dále jen „společnost“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Vyjádření dozorčí rady společnosti  
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
  a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou  
  ovládající osobou za rok 2011 
- k návrhu odměn orgánům společnosti  
- o výsledcích kontrolní činnosti  
ve znění dle přílohy č.1 

________________________________________________________________________________ 
 
2216/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 
                                 - BOD č.4 programu______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem Havířov-
Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, 
(dále jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
Řádnou účetní závěrku za rok 2011 dle přílohy č. 1- 4 

________________________________________________________________________________ 
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2217/35RM/2012 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2011   
                                 a rozdělení odměn orgánům společnosti - BOD č.5 programu___________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem Havířov-
Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631,  
(dále jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
Rozdělení zisku společnosti za rok 2011 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 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                                     náměstek primátora  
                                                                             pro ekonomiku a správu majetku 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 36. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.5.2012 

 
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/36 064/Kl/2012 
 
V Havířově dne 1625.54.2012 
Zapsala:    Petra ValoškováMonika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 36. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.5.2012 

 
2218/36RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 36. schůze RMH, konané dne 16.5.2012 
 
2219/36RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 35. schůze RMH  
 
2220/36RM/2012 - Schválení programu 36. schůze RMH, konané dne 16.5.2012 
 
2221/36RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2222/36RM/2012 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace   
                                    o konání řádné valné hromady společnosti 
 
2223/36RM/2012 - Vyřazení žadatelů  o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným  
  
2224/36RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16   
                                 o vel. 1+2 na ulici Mládí  1098/6 v  Havířově – Šumbark 
 
2225/36RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 33   
                                 o vel. 1+1 na ulici Opletalova 607/4 v  Havířově – Šumbark 
 
2226/36RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13   
                                 o vel. 1+2 na ulici M.Pujmanové 1120/20 v  Havířově – Šumbark 
 
2227/36RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4   
                                 o vel. 1+2 na ulici Radniční 633/13 v  Havířově – Město 
 
2228/36RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                o vel. 1+3 na ulici J.Jabůrkové 978/1  v Havířově – Město 
 
2229/36RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2230/36RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací 
                                     zřízenou statutárním městem Havířov  
 
2231/36RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Nadačním  fondem Kousek po kousku a Arcelor Mittalem  
 
2232/36RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu   r. 2012 odboru školství a kultury č. II 
 
2233/36RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská 
 
2234/36RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Kubaliková     
    
2235/36RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Terezie Vráželová     
     
2236/36RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie Barvíková        
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2237/36RM/2012 -  Mimořádné přidělení obecního bytu – Patrik Siedlarz         
 
2238/36RM/2012  - Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Parchanská        
 
2239/36RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marianna Kratochvílová        
 
2240/36RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Petra  
                                 Bogdanová        
 
2241/36RM/2012 - Přidělení  konkrétního obecního bytu – Radim Kolář        
 
2242/36RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov – město 
 
2243/36RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice 
 
2244/36RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2245/36RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2246/36RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 
 
2247/36RM/2012 - Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Špici,  k.ú. Havířov-Město 
 
2248/36RM/2012 - Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Mezidolí, k.ú. Bludovice 
 
2249/36RM/2012 - Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2250/36RM/2012 - Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, garáže 
                                ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2251/36RM/2012 - Prodej  pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2252/36RM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2253/36RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2254/36RM/2012 -  Výkup  pozemku k.ú. Bludovice – paní Němcová   
         
2255/36RM/2012 - Záměr výpůjčky a prodeje části pozemku parc.č. 2638/1,  
                                 k.ú. Prostřední Suchá 
 
2256/36RM/2012 -   Záměr výpůjčky  pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice 
 
2257/36RM/2012  - Pronájem části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark 
 
2258/36RM/2012  - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice 
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2259/36RM/2012 -   Smluvní vztahy  pro účely výstavby odkanalizování Havířova            
                                -     doplnění stok II 
            
2260/36RM/2012 - Zrušení části usnesení ve věci zvýšení nájmu za užívání pozemků  
                                 k.ú. Bludovice         
Změna usnesení ve věci zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú.                
                                 Bludovice       
   
2261/36RM/2012 - Oprava části usnesení RMH  2091/34RM/2012, ze dne 4. 4. 2012 
             
2262/36RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
 
2263/36RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
 
2264/36RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
 
2265/36RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor  v objektu na  
                                    Národní tř. č. p. 1541 Havířov-Město 
 
2266/36RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech  
 
2267/36RM/2012 - Pronájem ateliéru v obytném domě na ul. 1. máje 2, Havířov-Město 
 
2268/36RM/2012 - Pronájem garáže na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-Šumbark 
 
2269/36RM/2012 - Garáže v obytných domech – informace o uzavřených nájemních  
                                    ssmlouvách 
 
2270/36RM/2012 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a změnu  
                                 nájemních podmínek  
 
2271/36RM/2012 - Žádost o změnu nájemní smlouvy 
 
2272/36RM/2012 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení  
 
2273/36RM/2012 - Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 
2274/36RM/2012 - Plnění rozpočtu města  Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – březen 2012 
 
2275/36RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Sběrný  
                                    dvůr odpadů Havířov-Šumbark, areál ul. Jarošova“ podle zákona   
                                o    posuzování vlivů na životní prostředí 
 
2276/36RM/2012 - Informativní zpráva o vyjádření Magistrátu města Havířova k                 
                                   oznámení záměru „Energetické centrum Horní Suchá“ podle zákona             
                                   o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
2277/36RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Sběrna    
                                    železných a neželezných kovů, Havířov – Šumbark“ podle zákona   
                                 o    posuzování vlivů na životní prostředí 
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2278/36RM/2012 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období  
                                2011 - 2012 
 
2279/36RM/2012 - Návrh změn v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)  
                                 dle závěrů dopravně inženýrské dokumentace „Optimalizace  
                                 dopravní obsluhy území města Havířova“ 
 
2280/36RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise BESIP Rady města Havířova 
 
2281/36RM/2012 - VZ/1/ORG/12 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní  
                                 integrace úřadu obce s rozšířenou působností“- rozhodnutím o výběru  
                                   nejvhodnější nabídky 
 
2282/36RM/2012 - Tuzemský rehabilitační pobyt seniorů v roce 2012 – vratka za neúčast 
 
2283/36RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu roku 2012 odboru sociálních věcí   
 
2284/36RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 7   
                                ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
 
2285/36RM/2012 - „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka “ – schválení uzavření smlouvy   
                                o     dílo se společností Technické služby Havířov a.s. na realizaci stavby 
 
2286/36RM/2012 - „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“  
                           – výběr nejvhodnější nabídky 
 
2287/36RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                na    rok 2012 č.IV 
 
2288/36RM/2012 - „Zpráva z pracovní cesty – MIPIM 2012“ 
 
2289/36RM/2012 - Počet zaměstnanců MMH 
 
2290/36RM/2012 - OŘ/3/OIV/12 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3.etapa – Obytná  
                                   ulice Mládí“- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
2291/36RM/2012 - Partnerská spolupráce s městem Zagorje ob Savi ve Slovinsku 
 
2292/36RM/2012 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
                                v roce 2012   
 
2293/36RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
 
2294/36RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného  
                                akcionáře v působnosti valné hromady – Zpráva představenstva o  
                                podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 
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2295/36RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného  
                                 akcionáře v působnosti valné hromady – Řádná účetní závěrka za  
                                 rok 2011 a návrh na rozdělení zisku 
 
 
2296/36RM/2012 - 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 2011 
 
2297/36RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného  
                                 akcionáře v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady HTS, a.s. 
                                 o přezkoumání řádné účetní závěrky  za rok 2011,    
                                 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, o přezkoumání  
                                 zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi  
                                 ovládanou osobou a ostatnímu osobami ovládanými stejnou            
                                 ovládající osobou za rok 2011 a zprávu o výsledcích kontrolní   
                                 činnosti za rok 2011    
 
2298/36RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného  
                                 akcionáře v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora  
                                 o ověření  řádné účetní závěrky za rok 2011 a zpráva nezávislého  
                                 auditora určená auditorům účetní jednotky 
 
2299/36RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného  
                                 akcionáře v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní  
                                 závěrky za rok 2011 
 
2300/36RM/2012 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného  
                                 akcionáře v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení  
                                 zisku společnosti  za rok 2011 a stanovení výše a způsobu vyplácení  
                                 dividend a tantiém 
 
2301/36RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                                 v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva   
                                 o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 
 
2302/36RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2011   
                                 a návrh na rozdělení zisku 
 
2303/36RM/2012 - 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 2011 
 
2304/36RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti  
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2305/36RM/2012 -  Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora    
                                 o ověření řádné účetní závěrky za rok 2011 a zpráva nezávislého  
                                 auditora určená akcionářům účetní jednotky  
 
 
 
 
2306/36RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady -  Schválení řádné účetní závěrky  
                                 za rok 2011 
 
2307/36RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011, 
                                 stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 36. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.5.2012 

 
2218/36RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 36. schůze RMH, konané dne 16.5.2012 
 
2219/36RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 35. schůze RMH  
 
2220/36RM/2012 - Schválení programu 36. schůze RMH, konané dne 16.5.2012 
 
2221/36RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
 
 
 
 
 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 36. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 16.5.2012 
 
2218/36RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 36. schůze RMH, konané dne 16.5.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 36.schůze Rady města Havířova, konané  
dne 16.5.2012  
                                                                        Bc. Daniela PAWLASE   
                                                                        Evu RADOVOU 
v o l í  
 
jako skrutátora hlasů  pro jednání jediného akcionáře v působnosti valné  
hromady         

          Ing. Eduarda HECZKA 
________________________________________________________________________________ 
 
21302219/365RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 35. schůze 
RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 35. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 25.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
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2220131/365RM/2012 - Schválení programu 36. schůze RMH, konané dne 
16.5.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 36. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.5.2012  
upravený dle připomínek členů rady města  

________________________________________________________________________________ 
 
2221132/365RM/2012 - Kontrola plnění usnesení 
RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 
1979/33RM/2012 Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů 

České republiky, s.p. do majetku města  
 

v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
 
1259/21RM/2011 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – „Vnitřní 

integrace úřadu obce s rozšířenou působností““  
– vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu  

1516/25RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  
„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice  
a Životice“           

1682/29RM/2011 Návrh na využití oploceného areálu na ulici Jarošova,  
k. ú. Šumbark pro účely vybudování sběrného dvora 

1712/30RM/2012 Dohoda o ukončení smluv o provozování částí vodovodů 
a kanalizací 

1850/31RM/2012 ZÁMEK Havířov, s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o.  
– stanovení termínu a programu jednání jediného 
společníka v působnosti valné hromady    

1918/32RM/2012 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření 
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 

1939/32RM/2012 Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické 
služby Havířov a.s. – stanovení termínu a programu 
jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady  
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1977/33RM/2012 Výkup pozemků v k.ú. Šumbark z majetku společnosti  
RAMONA real s.r.o.              

1992/33RM/2012 Uzavření smlouvy o výpůjčce a o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Moravskoslezského kraje  

2005/33RM/2012 Pronájem movitých věcí – Úřad práce ČR 
2045/33RM/2012 „Digitalizace archivu stavebního úřadu statutárního města 

Havířov“ - zahájení otevřeného řízení na nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby  

2046/33RM/2012 „Implementace manažerského informačního systému  
ve struktuře Magistrátu města Havířova“ - zahájení 
otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  
na dodávky 

2047/33RM/2012 „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ - zahájení 
otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávky 

2057/33RM/2012 VZ/04/OSV/2012 „Zajištění ubytování, stravování  
a dopravy na rekondičně ozdravné pobyty dětí 
v Chorvatsku pro rok 2012“– rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

2093/34RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce a.s.             

2121/34RM/2012 VZ/03/OSR/12 – „Pojďme se vzdělávat – vzdělávání 
zaměstnanců MMH“ – rozhodnutí o výběru 
nejvýhodnější nabídky 

2138/35RM/2012 Návrh na stanovení platu jmenovanému řediteli  
ZŠ F.Hrubína od 1.5.2012   

2139/35RM/2012 Prodloužení hudební produkce Moravia beer fest  
– Havířovské pivní slavnosti 2012  

2145/35RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 1 o vel. 1+2 na ulici 17. listopadu 
1253/10 v Havířově-Podlesí 

2146/35RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou 
jednotku č. 15 o vel. 1+3 na ulici E. Destinnové 1168/1b 
v Havířově-Šumbark 

2149/35RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou 
jednotku č. 9 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12 
v Havířově-Šumbark 

2150/35RM/2012  Záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou 
jednotku č. 10 o vel. 1+3 na ulici Česká 1200/3 
v Havířově-Město 

2163/35RM/2012 Pronájem pozemku parc.č. 1300, k.ú. Šumbark  
2166/35RM/2012 Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice  
2167/35RM/2012 Výpůjčka pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  

k.ú. Havířov-město 
2169/35RM/2012 Zvýšení nájemného za pozemky užívané městem  

v k.ú. Šumbark 
2193/35RM/2012 ZPŘ/4/OIV/12- „Kontejnery pro areál TJ ČSAD 

Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o zrušení 
zadávacího řízení 

2196/35RM/2012 „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž 
kontejnerových stání“ – vyhlášení zjednodušeného 
podlimitního řízení 
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2198/35RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu  OIV na rok 2012 č.III            

2199/35RM/2012 Stavba č. 6080 Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa 
– omezení počtu zájemců v užším řízení 

2201/35RM/2012 Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku 
Nadace Bohuslava Martinů Městským kulturním 
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního 
města Havířov 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 
67. 
odbor právních služeb                     16.5.2012 
 
 
2222/36RM/2012 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání  
                                     řádné valné hromady 
společnosti___________________________________ 
                                 (k usnesení ZMH čís. 90/3ZM/2011 ze dne 24.1.2011) 
 

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva  
3. Příloha – Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti vč.   
                    údajů z řádné účetní závěrky 2011 

 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 17.5.2012 dle přílohy 
 
u k l á d á  
 
zástupci města hlasovat (korespondenčním hlasováním) ve všech bodech 
programu shodně s návrhem představenstva společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské 
vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s. dne 17.5.2012 dle přílohy 
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u k l á d á  
 
zástupci města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem 
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města,v.r.                 
Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb,v.r. 
                     Bc. Petra Gregorová, referent odboru právních služeb,v.r. 
________________________________________________________________________________ 
1. 
Městská realitní agentura, s.r.o.                   16.5.2012            
U Lesa 865/3a, Havířov-Město                 
 
 
 
 
2223/36RM/2012 - Věc:   Vyřazení žadatelů  o přidělení obecního bytu se smluvním 
nájemným_____   
 

 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva                   
                                3. příloha: č.1 seznam vyřazených žadatelů o byt 
                                                  č.2 pořadník na jednotlivé vel. bytů po 
provedené aktualizaci 
 
 
                                                                                                                                                                    
Návrh usnesení: 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
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   vyřazení žadatelů o přidělení  obecního bytu se smluvním nájemným, kteří 
neprovedli aktualizaci do 30.4.2012, dle přiloženého seznamu- příloha č.1 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
  stav pořadníků na jednotlivé velikosti bytů po provedené aktualizaci  
k datu 30.4.2012  
  dle přiloženého seznamu – příloha č.2  
 
 
p o v ě ř u j e  
 
MRA, s.r.o, zaslat žadatelům o byt, kteří neprovedli aktualizaci k 30.4.2012, 
rozhodnutí o vyřazení z pořadníku  

 
 
 
 
 
 
 
              
Předkládá: Ing.Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj     
Zpracoval: Ing. Pavel Merta, ředitel Městské realitní agentury, s.r.o.,  
                    JUDr. Mgr.René Vašek, vedoucí obchodně právního odboru MRA, s.r.o. 
                    Jana Lysková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2.   
Městská realitní agentura s.r.o.                                                                            16.5.2012             
 
 
2224/36RM/2012 -  
Věc: Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16 o vel.  
                                1+2  
na ulici Mládí  1098/6 v  Havířově – Šumbark_____________________ 

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva 
3. příloha –  záměr pronájmu 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16  
o vel. 1+2  
na ulici Mládí  1098/6 v Havířově – Šumbark 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 
  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 21.5.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 
 

 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Pavel Merta, ředitel  Městské realitní agentury, s.r.o.  
                     Romana Bušková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   
Městská realitní agentura s.r.o.                                                                            16.5.2012             
 
 
2225/36RM/2012 -  
Věc: Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 33 o vel.  
                                1+1  
na ulici Opletalova 607/4 v  Havířově – Šumbark__________________ 
 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
2. důvodová zpráva 
3. příloha –  záměr pronájmu 
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Návrh usnesení: 
 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 33  
o vel. 1+1  
na ulici Opletalova 607/4  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto  záměru. 
  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 21.5.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Pavel Merta, ředitel  Městské realitní agentury, s.r.o.  
                     Romana Bušková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
4.   
Městská realitní agentura s.r.o.                                                                             16.5.2012             
 
 
2226/36RM/2012 -  
Věc: Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13 o vel.  
                                1+2  
na ulici M.Pujmanové 1120/20 v  Havířově – Šumbark______________ 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
2. důvodová zpráva 
3. příloha –  záměr pronájmu 
Návrh usnesení: 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13  
o vel. 1+2  
na ulici M.Pujmanové 1120/20  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto  záměru 
  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 21.5.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 
 
 

 
 
 
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval: Ing. Pavel Merta, ředitel  Městské realitní agentury, s.r.o.  
                    Romana Bušková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.   
Městská realitní agentura s.r.o.                                                                           16.5.2012             
 
 
 
2227/36RM/2012 -  
Věc: Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4 o vel.  
                                1+2  
na ulici Radniční 633/13 v  Havířově – Město______________________ 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
2. důvodová zpráva 
3. příloha –  záměr pronájmu 

 
 
Návrh usnesení: 
 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+2 
na ulici Radniční 633/13 v Havířově – Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto  záměru. 
  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 21.5.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Pavel Merta, ředitel  Městské realitní agentury, s.r.o.  
                     Romana Bušková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
6.   
Městská realitní agentura s.r.o.                                                                            16.5. 2012              
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2228/36RM/2012 - Věc:   Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10  
o vel.  
                                1+3  
           na ulici J.Jabůrkové 978/1  v Havířově – Město____________________ 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva 
3. příloha –  záměr pronájmu 

Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.10  
o vel. 1+3  
na ulici J.Jabůrkové 978/1  v Havířově – Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 
 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 21.5.2012       
 
s v ě ř u j e 
 
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 

 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Pavel Merta, ředitel  Městské realitní agentury, s.r.o.  
                     Romana Bušková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. 
Městská realitní agentura, s.r.o.                       16.5.2012            
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U Lesa 865/3a, Havířov-Město  
  
 
               
2229/36RM/2012 -  
Věc:   Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                 
bBytů___________________________________________________________ 

 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva                   
3. příloha:  č.1 seznam uzavřených nájemních smluv 

č.2 seznam vyřazených žadatelů o byt 
č.3 seznam výpovědí z nájmu bytů                                                        

č.4 přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících                   
č.5 přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží 
č.6 přehled nadlimitního počtu osob 

Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým     
nájemcům v období od 15.4.2012 do 1.5.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 

      1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období   
1.          od 15.4.2012 do 1.5.2012 dle přílohy č.2  

 
2. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  30.4.2012   
    dle přílohy č.4    
 
53. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5 
 
64. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6 
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Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval: Ing. Pavel Merta, ředitel Městské realitní agentury, s.r.o.,  
        JUDr. Mgr.René Vašek, vedoucí obchodně právního odboru  MRA, s.r.o  
  Jana Lysková, bytový referent Městské realitní agentury, s.r.o. 
 
________________________________________________________________________________
_ 
 
 
8. 
odbor školství a kultury                         16.5. 2012 
 
 
 
 
 
2230/36RM/2012 -  
Věc: Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací 
                                zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________ 
         (k usnesení RMH, čís. 3316/49/09 ze dne 8.4. 2009)   
 
 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
           2. důvodová zpráva 
                      3. příloha č.1 - žádost p.o. ZŠ M. Kudeříkové ze dne 16.4.2012 
                                                  
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací města:  
 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace  
(IČ 62 33 12 48) v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Městská realitní 
agentura, s.r.o.,  
U Lesa 865/3a, Havířov - Město (IČ 64 08 47 44)  
dle přílohy č. 1 
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Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, náměstek primátora pro sociální rozvoj, v.r. 
Zpracoval:  Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury, v.r. 
                     Ing. Marcela Kasalíková, ekonom odboru školství a kultury, v.r. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
9. 
odbor školství a kultury                                                                                           16.5.2012 
 
 
2231/36RM/2012 -  
Věc: Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Nadačním    
         fondem Kousek po kousku a Arcelor Mittalem_______________  
         (k usnesení RMH čís. 3316/49/09 ze dne 8.4.2009 – Zásady)   
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha č. 1 - Žádost p.o. ZŠ Gen. Svobody ze dne 20.4.2012  
                                                č. 2 - Žádost p.o. MŠ Resslova ze dne 24.4.2012  

 č. 3 - Žádost p.o. MŠ Balzacova ze dne 2.5.2012 
 č. 4 - Žádost p.o. ASTERIX ze dne 3.5.2012 
 č. 5 - Žádost p.o. ZŠ K. Světlé ze dne 3.5.2012   
 č. 6 - Žádost p.o. ZŠ F. Hrubína ze dne 3.5.2012 
 č. 7 - Žádost p.o. ZŠ a MŠ Frýdecká ze dne 4.5.2012 
 č. 8 - Žádost p.o. MŠ Petřvaldská ze dne 9.5.2012 

 
Návrh usnesení:   
 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých  
Nadačním fondem Kousek pokousku a Arcelor Mittalem 
v celkové výši 618.970,- Kč příspěvkovými organizacemi města  
dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1. Základní škola Havířov – Šumbar Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
    (IČ 48 80 55 13)  
na projekt:  
    Regigrant 2012 – podpora v oblasti ekologické       
…………….85.000,- Kč 
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2. Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497 (IČ 61 98 86 93) 
    na projekt:  
    Kdo si hraje nezlobí aneb pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte                   
                                                                                     …………...100.000,- Kč 
 
3. Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85) 
    na projekt:  
    Implementace ICT do výuky dětí v předškolním vzdělávání                   
                                                                                    ……………….15.000,- Kč 
 
4. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
    (IČ 75 08 57 47)  
na projekt:  
    Zážitkový body work                  
……………….79.500,- Kč 
 
5. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČ 48 80 54 24)  
na projekt:  
    Atrium pro zdravý pohyb a relaxaci                          
……………….95.000,- Kč 
 
6. Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ 61 98 87 23)  
 na projekt:  
    Školní učebna a observatoř v přírodě neboli učíme se o přírodě v přírodě 
 

                                                                              ….…….....100.000,- Kč 
 
7. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková     
    organizace (IČ 48 80 52 89)  
na projekt:  
    Čtěte dětem do života                                            
 ………………71.820,- Kč 
 
8. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) 
    na projekt:  
    Od semínka ke kytičce                     
..……………........72.650,- Kč 

 
 
Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, náměstek primátora pro sociální rozvoj, v.r. 
Zpracoval: Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury, v.r. 
         Ing. Marcela Kasalíková, ekonom odboru školství a kultury, v.r. 
                                                                                          
________________________________________________________________________________ 
 
 
10.                                                                    
odbor školství a kultury                                                                                          16.5. 2012  
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 2232/36RM/2012 -     
Věc: Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rRozpočtu     
         r. 2012 odboru školství a kultury č. II________________________ 
 

 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
         2. důvodová zpráva 
         3. příloha č. 1 - tabulka 
           
 
 
 
Návrh usnesení:  
 
Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012  
odboru školství  
a kultury (organizační jednotka 3) č. II dle přílohy č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, náměstek primátora pro sociální rozvoj, v.r. 
Zpracoval:  Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury, v.r. 
                     Ing. Marcela Kasalíková, ekonom odboru školství a kultury, v.r.       
________________________________________________________________________________ 
 
11.                                        odbor školství a kultury                                                                                                              
16.5.2012 
 
 
 
 
2233/36RM/2012 -  
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Věc:  Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská_____________________ 
           (k usnesení RMH č. 3343/49/09, ze dne 8.4.2009) 
 

                 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
   3. příloha – Žádost ředitelky Mgr. Elišky Tomíčkové  
     
 
        
 
                                                              
 Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 25. 5. – 30. 5. 2012 zahraniční pracovní cestu v rámci realizace 
projektu „Comenius“ do Walesu Mgr. Elišce Tomíčkové, Základní škola 
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  příspěvková organizace  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 25. 5. – 30. 5. 2012 zahraniční pracovní cestu  do Walesu Mgr. Elišce 
Tomíčkové, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace  

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:   Bc. Daniel PAWLAS, náměstek primátora pro sociální rozvoj, v.r. 
Zpracoval:   Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odboru školství a kultury, v.r. 
                      Kristina Jančarová, referent odboru školství a kultury,v.r.  
________________________________________________________________________________ 
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12.      
odbor správy majetku                                                                                         16.05.2012 
 
 
 
2234/36RM/2012 -  
 
Věc:     Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Kubaliková_____________        
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha -  žádost  
           
 
 
                                            
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Kateřině Kubalikové, t.b. Anglická 760/5d, Havířov-Šumbark    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit mimořádné přidělení obecního dvoupokojového 
bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv 
lokalitě města paní Kateřině Kubalikové, t.b. Anglická 760/5d, Havířov-Šumbark.  
 
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro přidělení bytu: 0,    proti přidělení:  6,    zdržel se:  0) 
________________________________________________________________________________ 
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13.      
odbor správy majetku                                                                                           16.05.2012 
 
 
 
 
2235/36RM/2012 -  
Věc:     Mimořádné přidělení obecního bytu – Terezie VráželováVrážbelová_______________         
 

 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha -  žádost  
                                                      
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Terezii Vráželové, t.b. U Nádraží 652/21, Havířov-Šumbark    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit mimořádné přidělení obecního dvoupokojového 
bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv 
lokalitě města paní Terezii Vráželové, t.b. U Nádraží 652/21, Havířov-Šumbark.  
 
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro přidělení bytu: 0,    proti přidělení:   6,    zdržel se:  0) 
________________________________________________________________________________ 
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14.     
odbor správy majetku                                                                                          16.05.2012 
 
 
 
 
 
2236/36RM/2012 Věc:   - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marie 
Barvíková________________        
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha -  žádost  
                                                      
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo jednopokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města paní Marii Barvíkové,  t.b. Jurie Gagarina 1507/24, 
Havířov-Podlesí    

  
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit mimořádné přidělení obecního 
dvoupokojového nebo jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené 
radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města paní Marii Barvíkové,  t.b. Jurie 
Gagarina 1507/24, Havířov-Podlesí.  
 
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro přidělení bytu: 0,    proti přidělení:  6,    zdržel se:  0) 
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________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
15.     
odbor správy majetku                                                                                            16.05.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2237/36RM/2012 - Věc:    Mimořádné přidělení obecního bytu – Patrik 
Siedlarz__________________         
 

 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha -  žádost  
                                                      
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Patriku Siedlarzovi, Smetanova 836/8, Havířov-Šumbark    

  
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
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Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit mimořádné přidělení obecního 
dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v kterékoliv lokalitě města panu Patriku Siedlarzovi, Smetanova 836/8, Havířov-Šumbark.    
 
(Hlasování:  přítomno:    6,        pro přidělení bytu:  0,    proti přidělení:   6,    zdržel se:  0) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
16.      
odbor správy majetku                                                                                          16.05.2012 
 
 
 
 
 
 
2238/36RM/2012 - Věc:   Mimořádné přidělení obecního bytu – Hana Parchanská       
Parchantská________________       
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha -  žádost  
                                                      
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města paní Haně Parchanské, t.b. Krátká 833/ 5, Havířov-
Šumbark“ pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena 
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům.    
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
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mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města paní Haně Parchanské, t.b. Krátká 833/ 5, Havířov-
Šumbark    
  

 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit mimořádné přidělení obecního 
jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené 
radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města paní Haně Parchanské, t.b. Krátká 833/ 
5, Havířov-Šumbark.  
  
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro přidělení bytu:  0,    proti přidělení:  6,    zdržel se:  0) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
17.      
odbor správy majetku                                                                                             16.05.2012 
 
 
 
 
 
2239/36RM/2012 - Věc:    Mimořádné přidělení obecního bytu – Marianna 
Kratochvílová__________        
 

 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha -  žádost  
                                                      
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
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mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v kterékoliv lokalitě města  
paní Marianně Kratochvílové, t.b. U Stromovky 418/66, Havířov-Město  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit mimořádné přidělení obecního 
jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené 
radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města paní Marianně Kratochvílové, t.b. U 
Stromovky 418/66, Havířov-Město.  
  
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro přidělení bytu:  0,    proti přidělení:   6,    zdržel se:  0) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
18.      
odbor správy majetku                                                                                          16.05.2012 
 
 
 
 
 
 
2240/36RM/2012 - Věc:   Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Petra  
                                 Bogdanová______________________________________________________        
 
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha -  žádost  
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Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 1736/30RM/2012 ze dne 18.01.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH doporučuje  RMH schválit návrh usnesení dle Varianty II., tzn.: 
 
Rada města Havířova 
t r v á 
na usnesení č. 1736/30RM/2012 ze dne 18.01.2012 
 
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro:    6,    proti:  0,    zdržel se:  0) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
19.      
odbor správy majetku                                                                                           16.05.2012 
 
 
 
 
 
2241/36RM/2012 - Věc:   Přidělení  konkrétního obecního bytu – Radim 
Kolář___________________        
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha -  žádost 
                                                      
 
 
Návrh usnesení: 
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Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+4 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na 
ul. Slovanská 1216/8 v Havířově-Městě p. Radimu Kolářovi, t.b. Antonína 
Poledníka 2/4, Ostrava - Dubina  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.  
                    Zdeněk Vávra, odbor správy majetku, v.r.   
 
V Komisi bytové RMH projednáno dne 16.04.2012 s usnesením: 
Komise bytová RMH nedoporučuje  RMH schválit přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. 
bytu č. 5 o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Slovanská 1216/8 v Havířově-Městě p. Radimu Kolářovi, t.b. Antonína 
Poledníka 2/4, Ostrava - Dubina.  
 
(Hlasování:  přítomno:   6,        pro přidělení bytu:  0,    proti přidělení:  6,    zdržel se:  0) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
20.    
odbor správy majetku                                                                                                                16.5.  2012 
    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2242/36RM/2012 - Věc:  Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov – 
město_______ 
 
 
Obsah materiálu : 1. návrh usnesení.    
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha  1) snímek kat. mapy 2x 
                                                           2) snímek z orient.mapy         
 
 
 
Návrh usnesení : 
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Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1 v k.ú. Havířov-město,  
ostatní plocha o výměře cca 8 m2,  
společnosti TG LEASING, s.r.o., se sídlem Staniční 1519/1, Havířov-Město,  
IČ 25 86 23 24 za účelem již umístěné zpevněné asfaltové plochy k budově,  
za cenu dle znaleckého posudku  navýšenou o cenu za jeho zpracování 
Rada   města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1 v k.ú. Havířov - město, ostatní 
plocha o výměře cca 8 m2, společnosti TG LEASING, s.r.o., se sídlem Staniční 
1519/1, Havířov – město,  za účelem již umístěné zpevněné asfaltové plochy k 
budově, za cenu dle znaleckého posudku  navýšenou o  cenu za jeho zpracování 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                     Bohdana Chlebková, odbor správy majetku 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
21. 
odbor správy majetku                                                                                                 16.5.2012 
 
 
 
 
 
 
 
2243/36RM/2012 - Věc:    Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/165, k.ú. 
Bludovice________________ 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice o výměře 9 m2  
paní Evě Ondrové, bytem Havířov-Město, 1. Máje 959/2 a panu Jiřímu Glacovi, 
, bytem Havířov-Město,  1. Máje 959/2, pod již postavenou garáží za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 990,- Kč/m2, celkem tedy za 8 870,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku         
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
22. 
odbor správy majetku                                                                                              16.5. 2012 
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2244/36RM/2012 - Věc:  Záměr prodeje  pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední 
Suchá_________ 
 

 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 
m2  
panu Vladislavu Krzywońovi , bytem Havířov-Město, U Stromovky 337/34,  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši  920,- 
Kč/m2, celkem  
tedy za 18 400,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
23. 
odbor správy majetku                                                                                           16.5. 2012 
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2245/36RM/2012 - Věc:  Záměr prodeje  pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední 
Suchá________ 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 10 
m2  
panu Václavu Frankovi, bytem Havířov-Podlesí, Šrámkova 1373/14 pod již 
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši  1 060,- Kč,- Kč/m2, 
celkem  
tedy za 10 600,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 
1 000,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
 
24. 
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odbor správy majetku                                                                                              16.5. 2012 
 
 
 
 
 
2246/36RM/2012 - Věc:    Záměr prodeje  pozemku parc.č. 484/34, k.ú. 
Bludovice_________________ 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice o výměře 23 m2  
panu  ing. Jaromíru Seigovi, bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 1235/39 pod 
již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši  1 000,- Kč,- 
Kč/m2, celkem  
tedy za 23 000,- Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
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25.  
odbor správy majetku                                                                                                  16.5.2012 
 
 
 
 
2247/36RM/2012  
Věc: - Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Špici,  k.ú. Havířov-Město_______________________________________ 
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. záměr  prodeje pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2,  
    kat. území Havířov-město  
    panu Emilu Gulašimu, bytem Havířov-Město, Karvinská 43, pod již  
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek  
    ve výši 1 000,- Kč 
 
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 3513 o výměře 23 m2,  
    kat. území Havířov-město  
    panu Vladimíru Milatovi, bytem Havířov-Podlesí, Krajní 1569/2, pod již     
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 38 870,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek  
    ve výši 1 000,- Kč 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1)záměr  prodeje pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-
město  
panu Emilu Gulašimu,  bytem Havířov-Město, Karvinská 43, pod již 
postavenou garáží 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2 , celkem tedy za 35 
490,- Kč 
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a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč 
nebo 
za cenu tržní ve výši 540,- Kč/m2, celkem tedy za 11 340,- Kč  
 
2)záměr  prodeje pozemku parc.č. 3513 o výměře 23 m2, kat. území Havířov-
město  
panu Vladimíru Milatovi, bytem Havířov-Podlesí, Krajní 1569/2, pod již 
postavenou garáží za  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2, celkem tedy za 38 870 
,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč 
nebo 
za cenu tržní ve výši 540,- Kč/m2, celkem tedy za 12 420,- Kč   

 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku         
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
26. 
odbor správy majetku                                                                                                 16.5.2012 
 
 
 
 
 
2248/36RM/2012 - Věc:  Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                 Na Mezidolí, k.ú. Bludovice________________________________________ 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
Návrh usnesení: 
 

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

1)záměr  prodeje pozemku parc.č. 637/12 o výměře 20 m2, kat. území     
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   Bludovice  
   paní Jindřišce Kernové, bytem Havířov-Město, Janáčkova 4/363, pod již  
   postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960,- Kč/m2 ,     
   celkem tedy za  19 200,- Kč 
 

 
2)záměr  prodeje pozemku parc.č. 636/22 o výměře 6 m2, kat. území Bludovice  
    panu Romeu Musialovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 66/747, pod již   
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2 ,  
    celkem tedy za  5 460,- Kč 
 
3)záměr  prodeje pozemku parc.č. 636/27 o výměře 5 m2, kat. území Bludovice  
    paní Eugenii Černé, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1121/81, pod již    
    postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2 ,  
    celkem tedy za  4 550,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
 
27. 
odbor správy majetku                                                                                             16.5.2012 
 
 
 
 
2249/36RM/2012 - Věc:  Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá________________________________ 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
Návrh usnesení: 
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Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 

      1. záměr  prodeje pozemku parc.č. 1195/327 o výměře 1 m2, kat. území  
          Prostřední Suchá  

    manželům Petru Borovému a Marcele Borové, oba bytem Havířov-Podlesí,     
    Boční 1436/2, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve  
    výši 1 060,- Kč/m2 , celkem tedy za  1 060,- Kč 
 

      2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/260 o výměře 6 m2, kat. území  
          Prostřední Suchá 

    manželům Siegmundovi Reinleinovi a Elišce Reinleinové, oba bytem  
    Havířov-Město, Vardasova 452/6 
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.060,- Kč/m2, celkem tedy za    
    6.360,- Kč   
 
 3. záměr  prodeje pozemku parc.č. 1197/266 o výměře 6 m2, kat. území      
     Prostřední Suchá  
    panu Ivanu Šrámkovi, bytem Havířov-Město, náměstí Republiky 569/1, pod       
    již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,       
    celkem tedy za  6 360,-Kč 

      4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/254 o výměře 7 m2, kat. území    
          Prostřední Suchá 

    paní Mileně Slivkové, bytem Havířov-Město, J. Hory 1099/6, pod již    
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 7 420,- Kč 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1)záměr  prodeje pozemku parc.č. 1195/327 o výměře 1 m2, kat. území 
Prostřední Suchá  
manželům Petru Borovému a Marcele Borové, oba bytem Havířov-Podlesí, 
Boční 1436/2, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 1 060,- Kč/m2 , celkem tedy za  1 060,- Kč 
2)záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/260 o výměře 6 m2, kat. území 
Prostřední Suchá 
manželům Siegmundovi Reinleinovi a Elišce Reinleinové, oba bytem Havířov-
Město, Vardasova 452/6 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- 
Kč 
nebo 
 za cenu navrhovanou ve výši 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč   
3)záměr  prodeje pozemku parc.č. 1197/266 o výměře 6 m2, kat. území 
Prostřední Suchá  
panu Ivanu Šrámkovi, bytem Havířov-Město, náměstí Republiky 569/1, pod již 
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2 , 
celkem tedy za  6 360,-Kč 
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4)záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/254 o výměře 7 m2, kat. území 
Prostřední Suchá 
paní Mileně Slivkové, bytem Havířov-Město, J. Hory 1099/6, pod již 
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, 
celkem tedy za 7 420,- Kč 

 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
28. 
odbor správy majetku                                                                                                   16.5.2012 
 
 
 
 
 
2250/36RM/2012 -Věc:  Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi,  garáže 
                                          ul. Hornická, k.ú. Prostřední 
Suchá_________________________________ 
 
 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1) 1)záměr  prodeje pozemku parc.č. 1701/39 o výměře 2 m2, kat. území    
      Prostřední Suchá  
      manželům Jiřímu Hlouškovi a Ivaně Hlouškové, bytem Havířov-Prostřední  
      Suchá, Zručná 912/3, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého  
      posudku ve výši 1 183,- Kč/m2 , celkem tedy za 2 366,- Kč 
 
2) 2)záměr  prodeje pozemku parc.č. 1701/45 o výměře 1 m2, kat. území  
      Prostřední Suchá  
      manželům Františku Portlovi a Ireně Portlové, bytem Havířov-Prostřední  
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      Suchá, U Topolů 689/5, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého  
      posudku ve výši 1 183,- Kč/m2 , celkem tedy za  1 183,- Kč 
 
3) 3)záměr  prodeje pozemku parc.č. 1701/49 o výměře 1 m2, kat. území  
      Prostřední Suchá  
      manželům Jaroslavu Pavlovskému a Evě Pavlovské, bytem Havířov-    
      Prostřední Suchá, Hornická 842/23, pod již postavenou garáží za cenu dle  
      znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2 , celkem tedy za 1 183,- Kč 
 
4) 4)záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/51 o výměře 1 m2, kat.území  

Prostřední Suchá 
      paní Anně Pěchové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 845/29,     
      pod již  
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši  
      1 183,- Kč/m2, 
celkem tedy za 1 183,- Kč 
 
5) 5)záměr  prodeje pozemku parc.č. 1701/52 o výměře 1 m2, kat. území 

Prostřední Suchá  
      manželům Evženu Folwarcznému a Zdeňce Folwarczné,  bytem Havířov-   
      Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 742/30, pod již postavenou garáží za cenu  
      dle znaleckého posudku ve výši 1 183,-  Kč/m2 , celkem tedy za  1 183,- Kč 

 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku    
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
29. 
odbor správy majetku                                                                                                 16.5.2012 
 
 
 
 
 
 
 
2251/36RM/2012 - Věc:  Prodej  pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední 
Suchá_______________ 
                                (Záměr prodeje byl schválen ZMH dne 26.3.2012, usn.č.437/12ZM/2012) 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 365. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1625.54.2012 

45 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2  
manželům Janu Milatovi a Ivetě Milatové, oba bytem Havířov-Šumbark,  
Gen. Svobody 26/279, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého 
posudku  
1 060,- Kč/m2, celkem tedy za  2 120,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku    
________________________________________________________________________________ 
 
 
30. 
odbor správy majetku                                                                                                   16.5.2012 
 
 
 
 
 
 
 
2252/36RM/2012 - Věc:  Prodej pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80, k.ú. Prostřední 
Suchá_ 
                                (Záměr prodeje byl schválen ZMH dne 26.3.2012, usn.č. 440/12ZM/2012 ) 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemků parc.č. 1195/330 o výměře 1 m2 a parc.č. 1245/80  
o výměře 1 m2, oba v kat. území Prostřední Suchá  
panu JUDr. Ivanu Kožušníkovi, bytem Praha 14-Hloubětín, Šestajovická 25/6, 
pod již postavenými garážemi  
za cenu dle znaleckých posudků  
ve výši 1060,- Kč/m2 a 1070,- Kč/m2, celkem tedy za   
2 130,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
 
31. 
odbor správy majetku                                                                                                 16.5.2012 
 
 
 
 
 
 
2253/36RM/2012 - Věc:  Prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední 
Suchá________________ 
          (                      (Záměr prodeje byl schválen ZMH dne 26.3.2012, usn.č. 438/12ZM/2012) 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2  
paní Julii Schubertové, bytem Havířov-Město, Majakovského 877/8, pod již 
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO ,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
 
32.  
odbor správy majetku                                                                                           16.5. 2012 
 
 
 
 
 
 
2254/36RM/2012 - Věc:   Výkup  pozemku k.ú. Bludovice – paní 
Němcová______________________           
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Obsah  materiálu:  1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                 3. přílohy –  snímek z km                                                    
                                                      snímek z orient.mapy 
                                                    
 
 
 
Návrh  usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 1066/12, ost.plocha, ost. komunikace  
 o celkové výměře 110 m2,  
k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Záhumenková 
od paní Jaroslavy Němcové, bytem Havířov-Bludovice, Záhumenková 1135/6b 
za cenu dle znaleckého posudku   ve výši 44 081,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:   Ing. Eduard HECZKO,  náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
Zpracoval:   JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                      Zlatuše Javorská, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
33.  
odbor správy majetku                                                                                               16.5.2012 
 
 
 
 
 
2255/36RM/2012 - Věc:  Záměr výpůjčky a prodeje části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. 
Prostřední  
                                Suchá___________________________________________________________ 
 

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
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                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části  pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře cca 375 m2  
 
společnosti NAM systém, a.s. se sídlem Orlová-Město, P. Cingra 840,  
IČ: 25862731 
za účelem rozšíření zahrady a vybudování oplocení do doby uzavření kupní 
smlouvy, max. na 1 rok 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře cca 375 m2  
 
společnosti NAM systém, a.s. se sídlem Orlová-Město, P. Cingra 840,  
IČ: 25862731 za účelem rozšíření zahrady  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
________________________________________________________________________________ 
 
34.  
odbor správy majetku                                                                                               16.5.2012 
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2256/36RM/2012 - Věc:  Záměr výpůjčky  pozemku parc.č. 1237, k.ú. 
Bludovice_________________ 
 

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy- snímek z kat. mapy 
                                                  snímek z orient.mapy 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice o výměře 10 705 m2  
Záchranné brigádě kynologů Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava-
Zábřeh, Středoškolská 2982/8, IČ: 70893497 
za účelem využívání jako kynologického cvičiště záchranářů, oplocení 
pozemku a umístění lehké stavby bez základů, na dobu 10 let 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části  pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice  o výměře 10 705 
m2  
Záchranné brigádě kynologů Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava-
Zábřeh, Středoškolská 2982/8, IČ: 70893497 
za účelem využívání jako kynologického cvičiště záchranářů , oplocení 
pozemku a umístění lehké stavby bez základů , na dobu 10 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.             
                    Zlatuše Javorská, odbor správy majetku          
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________________________________________________________________________________ 
 
 
 
35.    
odbor správy majetku                                                                                        16.5.2012 
    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2257/36RM/2012 - Věc:  Pronájem části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. 
Šumbark_________________ 
                                (Záměr pronájmu schválen v RMH dne 22.2. 2012, č. usn. 1885/32RM/2011) 
 

 
Obsah materiálu : 1. návrh usnesení.    
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha  1) snímek kat. mapy 
                                                           2) snímek z orient.mapy         
 
Návrh usnesení : 
 
Rada   města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části pozemku parc.č. 1028/17 v k.ú. Šumbark, zahrada  
o výměře 352 m2, manželům Oldřichu a Růženě Minaříkovým,  
bytem Řadová 26, Havířov-Šumbark,  
za účelem zahrady u rodinného domu, za podmínek: 
-  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.9. 2012 
-  výše nájemného dle  Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení    
   věcného  
   břemene ve výši  6.024,-Kč/rok 
 

 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy  
                                                                                                              Z: vedoucí 
OSM 
                                                                                                              T:  31.7. 
2012 
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Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                    Bohdana Chlebková, odbor správy majetku 
 
________________________________________________________________________________ 

 
36.  
odbor správy majetku                                                                                             16.5.2012 
 
 
 
 
 
2258/36RM/2012 - Věc:  Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. 
Bludovice__________ 
 
 
    
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha – 1x snímek  kat. mapy 
                                                   1 x letecký snímek 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví 
ČSAD Havířov a.s., sídlo : Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí, IČ: 451 92 081,  
účel : využití jako veřejné parkoviště pro osobní vozidla, autobusy a parkoviště 
pro dočasné uložení odtažených vozidel v rámci celoměstské akce  
„Havířov v květech  “ 
doba : od  15.6.2012 do 23.6.2012 
                                                                                                         
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem  
smlouvy o výpůjčce  
                                                                                          Z :  vedoucí OSM 
                                                                                           T :  14.6. 2012 
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Předkládá:Ing.Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                    J.Moldrzyková, odbor správy majetku ,v.r 
________________________________________________________________________________ 
 
 
37. 
odbor správy majetku                                                         16.5.2012 
 
 
2259/36RM/2012 - Věc:  Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova – 
doplnění  
                                   stok 
II__________________________________________________________          
   
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                  3. přílohy –  mapa města 
       
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby:  
„Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“,   
výpůjčku a zřízení věcného břemene  
 
1. na části pozemku  k.ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2114/1, v  rozsahu cca 183 m2,  
    půjčitelé a povinní : podíloví spoluvlastníci uvedení dle podílů na LV 544:   
    - manž. Zdeněk Číž, Jiřina Čížová, Bohumíra Četyny  932/6,  
    700 30 Ostrava – Bělský Les 
    vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační  
    stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  
    v rozsahu dle zaměření  
 
 
2. na  části  pozemků k.ú.  Dolní Suchá, parc. č. 1675 a 1676/1  
    v rozsahu cca 250 m2, 
     půjčitelé a povinní:  manž. Oldřich Durčák, Ludmila Durčáková,  
     Na Fojtství 1445/2,           Havířov - Město    
     vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační  
     stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle  
     zaměření  
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3.  na části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2111/5 v rozsahu cca 98 m2, 
     půjčitel a povinný: Alan Stankuš, Čapkova 1518/25, 735 06 Karviná – Nové  
     Město   
     vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační  
     stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle  
     zaměření  
 
 
4.  na části pozemků k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2580/1, 2580/18, 2580/98,  
     2580/99 a 2649  v celk. rozsahu cca 204  m2, 
     půjčitel a povinný: P A C , spol. s.r.o. Kolejní 1323/12,  702 00 Ostrava,     
     Moravská Ostrava  
IČ: 428 65  077 
     vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační  
     stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu  
     dle zaměření  
 
K bodu 1-4: 
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
   kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
   pásma,  v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
   umístěné na pozemku  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 
 
                                                                                       
                                                                                                               Z: 
vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke 
stavebnímu řízení 

 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku v. r.         
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku v. r. 
                    Ilona Krainová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
38.  
odbor správy majetku                                                                                             16.5.2012 
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2260/36RM/2012 Věc: -   Zrušení části usnesení ve věci zvýšení nájmu za užívání pozemků 
k.ú.  
                                Bludovice_______________________________________________________         
Změna usnesení ve věci zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice_         
 

 
 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                 3. přílohy –  snímek z km                                                    
                                                      snímek z orient.mapy 
                                                    
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
část usnesení č. 1991/33RM/2012 ze dne 14. března 2012 ve věci schválení 
zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice ve vlastnictví paní Lenky 
Ševčíkové od 1.1.2012 a s tím související pověření k podpisu dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě č. E/848/OSRM/05Rada města Havířova 

 
r u š í  
 
v usnesení č. 1991/33RM/2012 ze dne 14. března 2012  část schvaluje  
a pověřuje, ve kterých bylo schváleno zvýšení nájmu za užívání pozemků  
k.ú. Bludovice ve vlastnictví paní Lenky Ševčíkové od 1.1.2012 a s tím 
související pověření náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  
k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. E/848/OSRM/05 
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Předkládá:   Ing. Eduard HECZKO,  náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
Zpracoval:   JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                      Zlatuše Javorská, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
39. 
odbor správy majetku                                                         16.5.2012 
 
 
 
 
2261/36RM/2012 - Věc:   Oprava části usnesení RMH  2091/34RM/2012, ze dne 4. 4. 
2012_________             
   

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
               
 
                   
       
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
opravu  části usnesení Rady města Havířova č. 2091/34RM/2012 bod 3., kterým 
byl schválen  
Pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední 
Suchá,  lokalita Modřínová“,   
nájem a zřízení  věcného břemene v k.ú. Prostřední Suchá,  na části  parc. č. 
1918/2, 1919/1,  1918/1,  v celk. rozsahu cca 221 m2,  
pronajímatel a budoucí povinný: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 127 
nájemce a budoucí oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační 
stoky umístěné na pozemcích,  
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončeným stokám    
nájemné: max. 40,-Kč/m2/rok, včetně DPH,  
hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného, 250,-Kč + DPH, 
minimálně však 1000,-Kč + DPH, včetně ochranného pásma, a 3000,-Kč + 
DPH za každý kus kanalizační šachtice  
umístěné na pozemcích, pokud nebude s vlastníkem sjednána nižší náhrada           
  
v  identifikaci pronajímatele, takto:  
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pronajímatel a budoucí povinný: RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
v usnesení Rady města Havířova č. 2091/34RM/2012 ze dne 4.4.2012  
v bodu 3., kterým byl schválen v k.ú. Prostřední Suchá nájem pozemků  
a zřízení věcného břemene pro umístění stavby kanalizace takto: 
původně uvedený pronajímatel a budoucí povinný  RPG Byty, s.r.o.,  
Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 277 69 127 se nahrazuje: 
RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava,  
IČ: 277 69 143 
 

 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku v. r.         
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku v. r. 
                    Ilona Krainová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
40. 
odbor správy majetku                                                                                              16.5.2012 
   
    
 
 
2262/36RM/2012 - Věc:    Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA 
a.s.____________  
             
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                   3. přílohy –        1 x přehledná situace 
     
                                                       
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Havířov - 
město za účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby :  
„Metropolitní optická síť – VI. etapa, 3. ( 1. a 2. část ), 4. a 5. stavba „ ,  
za jednorázovou úhradu při výměře 8.619,84 m2, ve výši 87.000,- Kč + DPH, 
tj. 87.000,- Kč + 17.400,- Kč = 104.400,- Kč celkem 
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a to parc.č. : 
dle GP č. 1745 – 885/2010, parc.č. 2253, 2263 
dle GP č. 1747 – 860/2010, parc.č. 942, 951, 956, 957/1, 965, 967, 987, 1009, 
1019, 1023, 1032, 1036, 1038, 1039, 1058, 5004 
dle GP č. 1746 – 856/2010, parc.č. 2112, 2117/1, 2121, 2122, 2126, 2128, 
2134, 2148, 2149, 2153, 2157, 2161, 2162, 2164/1, 2167, 2168, 2173/1 
dle GP č.1754 – 881/2010, parc.č. 976, 982, 994, 998, 999, 1009  
ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava,  
28. října 1168/102, PSČ  702 00, IČ : 258 16 179 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem  
smlouvy o zřízení věcného břemene 
 
                                                                                            Z: vedoucí 
OSM 
                                                                                            T: 30.9.2012 

 
 
Předkládá:Ing.Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                    J.Moldrzyková, odbor správy majetku ,v.r 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
41. 
odbor správy majetku                                                                                           16.5.2012 
   
 
 
2263/36RM/2012 - Věc:    Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 
a.s._____ 
             
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                   3. přílohy –        2 x mapa města 
                                                           2 x geometrický plán 
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Návrh usnesení: 
 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 709/2, k.ú. Dolní Datyně, dle GP  
č. 491 – 4/2012 ze dne 16.2.2012 za účelem umístění zemního kabelového 
vedení přípojky NN 0,4kV, za jednorázovou úhradu při výměře 5 m2,  
ve výši 10.000,- Kč + DPH, tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč = 12.000,- 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. 1072 – 42/2012 ze dne 29.3.2012 za účelem umístění elektropřípojky 
k rodinnému domu ( investor : Michal Konsek, bytem Havířov – Šumbark, 
Jarošova 743/2d) , za jednorázovou úhradu při výměře 28 m2,  
ve výši 10.000,- Kč + DPH, tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- 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 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem  
smlouvy o zřízení věcného břemene 
                                                                                           Z: vedoucí OSM 
                                                                                           T: 30.9. 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
Předkládá:Ing.Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r. 
                    J.Moldrzyková, odbor správy majetku ,v.r. 
 
 
 
42. 
odbor správy majetku                                                                                              16.5.2012 
 
 
 
 
2264/36RM/2012 - Věc:  Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném 
domě_________________  
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Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                  
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6,70 m2 v suterénu  
obytného domu ul. Na Nábřeží 127, Havířov-Město,  
p. Michaele Mojové, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v. r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v. r. 
                    K. Dudová, odbor správy majetku 

 
 
 
 
 
 
 
 
43.  
odbor správy majetku                                                                                            16.5.2012 
 
 
 
 
2265/36RM/2012 - Věc: Obecný záměr pronájmu nebytových prostor  v objektu na  
                                    Národní tř. č. p. 1541_        
         HHavířov-Město_______________________________ 
 

 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
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Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře o výměře 25,70 m2  
a podílu na společných prostorách o výměře 7,07 m2 v 1. poschodí objektu  
na Národní tř. č. p. 1541, Havířov-Město 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v. r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v. r. 
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
44.  
odbor správy majetku                                                                                          16.5.2012 
 
 
 
2266/36RM/2012 - Věc:  Pronájem nebytových prostor v obytných 
domech_____________________  
                                (záměr schválen RMH dne 25. 4. 2012 usnesením č. 2174/35RM/2012) 
 

 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                  
 



 
USNESENÍ 

z 365. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1625.54.2012 

62 

 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 13,31 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. J. A. Komenského 3, Havířov-Město, Mgr. Jiřímu Šimšovi, jako sklad pro  
    vlastní potřebu,  
 
2. 
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 15,60 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. U Lesa 1, Havířov-Město, p. Luboru Šotkovskému, dohodou k  
    31. 5. 2012, 
 
pronájem nebytových prostor o výměře 15,60 m2 v suterénu obytného domu  
ul. U Lesa 1, Havířov-Město, p. Nikolasi Šotkovskému, jako sklad pro vlastní 
potřebu, od 1. 6. 2012,  
za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v. r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v. r. 
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
45. 
odbor správy majetku                                                                                             16.5.2012 
 
 
 
2267/36RM/2012 - Věc:   Pronájem ateliéru v obytném domě na ul. 1. máje 2, Havířov-
Město______ 
                                           (záměr schválen RMH 25. 4. 2012 usnesením č. 2175/35/2012) 
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Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                  
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor – ateliéru o výměře 42,78 m2 a uzavřené terasy  
o výměře 48,20 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu  
ul. 1. máje 2, Havířov-Město, p. Milanu Michnovi, IČ: 41064585,  
jako ateliér, za podmínek: 
- nájemné za nebytové prostory 532,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájemné za terasu 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v. r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v. r. 
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
46.  
odbor správy majetku                                                                                           16.5.2012 
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2268/36RM/2012 - Věc: Pronájem garáže na ul. M. Pujmanové 6, Havířov-
Šumbark_____________ 
                                         (obecný záměr schválen RMH dne 25. 4. 2012 usnesením č. 
2178/35RM/2012) 
 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                  
 
                                 
Návrh usnesení: 
 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor - garáže v obytném domě na ul. M. Pujmanové 6, 
Havířov-Šumbark, p. Danieli Novákovi, bytem M. Pujmanové 6,  
Havířov-Šumbark, za podmínek: 
- nájemné 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v. r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v. r. 
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
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47. 
odbor správy majetku                                                                                           16.5.2012 
 
 
 
2269/36RM/2012 - GVěc: Garáže v obytných domech – - informace o uzavřených nájemních  
                                 
Smlouváchsmlouvách______________________________________________________ 
 

 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                  
 
                                 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o uzavřených dodatcích nájemních smluv na zvýšení nájemného u 
garáží v obytných domech v majetku města 
 
s c h v a l u j e 
 
výpověď nájemních smluv na nebytové prostory: 
1. garáž v obytném domě na ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark,  
    nájemci MUDr.  
    Milanu Mrázkovi, z důvodu nesplnění podmínek „Zásad..“ 
2. garáž v obytném domě na ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, nájemci  
    p. Zbyňku   
    Gistingerovi, z důvodu porušení nájemní smlouvy 
3.  garáž v obytném domě na ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark, nájemci  
    p. Petru Zniszcolovi,  
    z důvodu nesplnění podmínek „Zásad..“ 
 
4. garáž v obytném domě na ul. J. Vrchlického 16, Havířov-Podlesí, nájemci  
    p. Jiřímu  
    Jandovi, z důvodu porušení nájemní smlouvy 
5. garáž na M. Pujmanové 4, Havířov-Šumbark, nájemci Ing. Jiřímu Kalbáčovi,  
    z důvodu  
    nesplnění podmínek „Zásad..“ 
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Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v. r. 
Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v. r. 
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
48.   
odbor správy majetku                                                                                           16.5.2012 
 
 
 
 
 
2270/36RM/2012 - Věc:  Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a změnu 
nájemních  
                                 
pPodmínek_______________________________________________________  
 

 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
změnu účelu užívání nebytových prostor o výměře 15,30 m2 v 11. nadzemním 
podlaží obytného domu ul. J. Vrchlického 12, Havířov-Podlesí, nájemkyni  
p. Dagmar Gebauerové, z původního účelu kožešnictví na sklad pro vlastní 
potřebu, původní sazba nájemného 287,- Kč/m2/rok bez DPH se snižuje  
na nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1. 6. 2012,  
ostatní podmínky nájmu se nemění 
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Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.   
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
49.   
odbor správy majetku                                                                                          16.5.2012 
 
 
 
2271/36RM/2012 - Věc:  Žádost o změnu nájemní 
smlouvy___________________________________ 
 

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v 1. podzemním podlaží  
a 1. nadzemním podlaží objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,  
nájemci spol. MADA servis s.r.o., IČ: 25871714, z původní výměry 
nebytových prostor 223,58 m2 na výměru novou 92,66 m2 od 1. 6. 2012,  
za podmínek: 
- nájemné 1.120,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře 90,39  
m2 
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře 2,27 m2 
- ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 
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Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.   
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
50.   
odbor správy majetku                                                                                            16.5. 2012  
 
 
 
2272/36RM/2012 - Věc:     Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního 
zařízení_____  
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha – seznam zařízení mobilních operátorů na obytných domech 
                                 
 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše objektu 
Radnice, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, provozovateli spol. Vodafone Czech 
Republic a.s., IČ: 255788001, za podmínek: 
- roční úhrada 100.000,- Kč ročně bez DPH 
- na dobu určitou 5 let do 31. 10. 2017 
- ostatní podmínky smlouvy o umístění zařízení se nemění 
 
p o v ě ř u j e 
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 6 smlouvy o umístění zařízení č. E/710/MJP/02 
 
 
 
         Z: vedoucí OSM 
         T: 31. 8. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,v.r. 
Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku, v.r.   
                    K. Dudová, odbor správy majetku 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
51.  
odbor komunálních služeb                16.5.2012 
 
 
Věc:  Návrh změn v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) dle závěrů     
          dopravně inženýrské dokumentace „Optimalizace dopravní obsluhy území města  
          Havířova“ 
 
 
Obsah materiálu:   1. návrh usnesení 
                                 2. důvodová zpráva 
                                 3. příloha č. 1 – Harmonogram plnění technickoorganizačních opatření 
                                     pro zajištění realizace změn v systému MHD Havířov 
     příloha č. 2 – Stanovisko dopravce ČSAD Havířov a.s. ze dne  
      27.4.2012 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1.Realizaci změn v systému MHD Havířov dle závěrů dopravně inženýrské dokumentace 
„Optimalizace dopravní obsluhy území města Havířova“, zpracované společností UDIMO, spol. 
s r.o. Ostrava s účinností od 9.12.2012 
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2.Harmonogram plnění technickoorganizačních opatření pro zajištění realizace změn v systému 
MHD Havířov dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1.Zavedení nové linky MHD pro spojení zastávek Havířov,Šumbark,točna Lidická a 
Havířov,Šumbark,točna II. etapa 
2.Prodloužení linky MHD č. 410 na zastávku Havířov,Město,žel.st. 
 
u k l á d á  

 
1.Zajistit realizaci technickoorganizačních opatření dle schváleného harmonogramu  

Z: vedoucí OKS 
 T: 11/2012 
 

2.Předložit RMH průběžnou informaci o postupu přípravy změn v systému MHD od 9.12.2012 
Z: vedoucí OKS 

        T: 10/2012 
 
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r. 
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb, v.r. 
          Naďa Czechová, referent odboru komunálních služeb, v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
52. 
odbor komunálních služeb                         16.5.2012     
             
 
 
 
Věc:2273/36RM/2012 -   Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava 
a.s._____ 
             

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                   3. příloha – Darovací smlouva 
 
 
     
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem 
Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ: 45193258 ve znění dle přílohy  
na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 270 000,- Kč na doplnění dětské 
čtyřboké sestavy do vnitrobloku ulic Školní 39-41, Havířov-Šumbark  
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a Gogolova 2-8, Havířov – Město  
 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem darovací smlouvy 
 
        Z: vedoucí OKS 
        T: 05/2012 
u k l á d á 
 
zapracovat do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8  
o 270 000,- Kč 
 
        Z: vedoucí EO 
        T: 06/2012 

 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r. 
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb, v.r. 
         Hana Walachová, referent odboru komunálních služeb, v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
53. 
odbor komunálních služeb               16.5.2012 
 
 
 
 
 
Věc:   Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2011-2012 
           (k usnesení RMH č. 1362/23RM/2011 ze dne 12.10.2011 – schválení Plánu zimní  
            údržby) 
 
 
 
Obsah materiálu:     1. návrh usnesení 
              2. důvodová zpráva 
                                    3. příloha č. 1 - tabulka 1.1. Porovnání finančních nákladů a výkonů 
                                                              tabulka 1.2. Porovnání počtu výkonových dnů 
                                                    č. 2 -  tabulka 2.1. Porovnání spotřeby strusky 
                                                              tabulka 2.2. Porovnání spotřeby soli  
                                                    č. 3 -  vyhodnocení  ZÚ Technických služeb Havířov a.s.  
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Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období od 1.11.2011 - 31.3.2012 v 
rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r. 
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb, v.r. 
                    Alžběta Grabovská, referent odboru komunálních služeb, v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
54. 
odbor ekonomický                                                                                            16.5.2012 
 
 
 
 
 
2274/36RM/2012 - Věc:  Plnění rozpočtu města  Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – březen  
          2012_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 
   2. důvodová zpráva 
                                3. přílohy – tabulky 
                                  4. seznam použitých zkratek  
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
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Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
  
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  leden – 
březen 2012,   
dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru 
                     Ing. František Mastný, vedoucí oddělení rozpočtu 
          Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu 
                     Ing. Lucie Fukalová, referent oddělení rozpočtu 
          Ing. Pavel Merta, ředitel MRA, s.r.o.           
________________________________________________________________________________ 
 
 
55. 
odbor životního prostředí                                                            16.5.2012  
odbor územního rozvoje 
 
 
 
2275/36RM/2012 - Věc: Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Sběrný 
dvůr  
                                     odpadů  
         Havířov – Šumbark, areál ul. Jarošova“ podle zákona   
                                 o     posuzování vlivů na  
         životní prostředí_______________________________ 
 

 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                  3. příloha – 1. vyjádření statutárního města Havířov 
       2. situační snímek 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e   
 
vyjádření k oznámení záměru „Sběrný dvůr odpadů Havířov-Šumbark,  
areál ul. Jarošova“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  
 
        Z: vedoucí OŽP 
        T: 17.5.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH, v. r. 
Zpracoval: Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí, v. r. 
         Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje, v. r. 
   
Projednáno dne 2.5.2012 v komisi životního prostředí s usnesením: Komise se ztotožňuje 
s návrhem vyjádření k výše uvedenému záměru tak, jak byl předložen Ing. J. Návratovou. 
Komise souhlasí – přítomno 7 
                             souhlasí   7 
 
________________________________________________________________________________ 
56. 
odbor životního prostředí                                                         16.5.2012  
odbor územního rozvoje 
 
 
 
Věc:  Vyjádření statutárního města Havířov k umístění středního stacionárního zdroje  
          znečišťování ovzduší - Čerpací stanice pohonných hmot ve stávajícím areálu  
          Obchodního a společenského centra Havířov –  skleníky, Havířov – Prostřední  
          Suchá 
 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                  3. příloha – 1. vyjádření statutárního města Havířov 
       2. situační snímek 
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Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření k umístění středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - Čerpací stanice 
pohonných hmot ve stávajícím areálu Obchodního a společenského centra Havířov – skleníky, 
Havířov – Prostřední Suchá, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto vyjádření  
 
         Z: vedoucí OŽP 
         T: 17.5.2012 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH, v. r. 
Zpracoval: Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí, v. r. 
         Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje, v. r. 
   
Projednáno dne 2.5.2012 v komisi životního prostředí s usnesením: Komise se ztotožňuje 
s návrhem vyjádření k výše uvedenému záměru tak, jak byl předložen Ing. J. Návratovou. 
Komise souhlasí – přítomno 7 
                             souhlasí   7 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
57. 
odbor životního prostředí                                                         16.5.2012  
odbor územního rozvoje 
 
 
 
 
 
 
2276/36RM/2012 - Věc: Informativní zpráva o vyjádření Magistrátu města Havířova k 

oznámení                   
                                   záměru „Energetické centrum Horní Suchá“ podle zákona o posuzování  
                                   vlivů na životní 

prostředí__________________________________________ 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                  3. přílohy – 1. vyjádření Magistrátu města Havířova 
       2. situační snímek 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
informaci o vyjádření Magistrátu města Havířova k oznámení záměru 
„Energetické centrum Horní Suchá“ podle zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH, v. r. 
Zpracoval: Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí, v. r. 
         Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje, v. r. 
   
Projednáno dne 2.5.2012 v komisi životního prostředí s usnesením: Komise se ztotožňuje 
s návrhem vyjádření k výše uvedenému záměru tak, jak byl předložen Ing. J. Návratovou. 
Komise souhlasí – přítomno 7 
                             souhlasí   7 
________________________________________________________________________________ 
 
58. 
odbor životního prostředí                                                               16.5.2012  
odbor územního rozvoje 
 
 
2277/36RM/2012 - Věc: Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Sběrna   
                                    železných a neželezných kovů, Havířov-Šumbark“ podle zákona   
                                o     posuzování vlivů na životní 

prostředí_______________________________ 
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Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
         3. přílohy – 1. vyjádření statutárního města Havířova (dle   návrhu odborů  
           MMH) 

  2. vyjádření statutárního města Havířova (dle návrhu Komise životního prostředí 
RMH ) 

 3. situační snímek 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířova k oznámení společnosti CENTROMAT 
s.r.o. (IČO 60774096) realizace záměru „Sběrna železných a neželezných kovů 
Havířov-Šumbark“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, uvedené v příloze č. 2 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  
        Z: vedoucí OŽP 
        T: 17.5.2012 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
VARIANTA I 
vyjádření statutárního města Havířova k oznámení společnosti CENTROMAT 
s.r.o. (IČO 60774096) realizace záměru „Sběrna železných a neželezných kovů 
Havířov – Šumbark“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
nebo 
 
VARIANTA II - Heczko 
vyjádření statutárního města Havířova k oznámení společnosti CENTROMAT 
s.r.o. (IČO 60774096) realizace záměru „Sběrna železných a neželezných kovů 
Havířov – Šumbark“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, uvedené v příloze č. 2 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  
 
         Z: vedoucí OŽP 
         T: 17.5.2012 

 
Předkládá: Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH, v. r. 
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Zpracoval: Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí, v. r. 
         Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje, v. r. 
   
Projednáno dne 2.5.2012 v komisi životního prostředí s usnesením: Komise nesouhlasí 
s realizací záměru dle předložené dokumentace a to z důvodu, že ve městě Havířov je dostatek 
takových zařízení obdobného charakteru, které svou kapacitou a rozsahem v provozu jsou naprosto 
dostačující. 
Komise souhlasí – přítomno 7 
                             souhlasí   7 
________________________________________________________________________________ 
 
53. 
 
2278/36RM/2012 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2011-2012____ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací  
za období od 1.11.2011 - 31.3.2012  
v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 3 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
51.  
 
2279/36RM/2012 - Návrh změn v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) dle  
                                závěrů dopravně inženýrské dokumentace „Optimalizace dopravní  
                                obsluhy území města Havířova“_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. Realizaci změn v systému MHD Havířov dle závěrů dopravně inženýrské     
    dokumentace „Optimalizace dopravní obsluhy území města Havířova“,    
3.    zpracované společností UDIMO, spol. s r.o. Ostrava s účinností od 
9.12.2012 
 
 
2. Harmonogram plnění technickoorganizačních opatření pro zajištění realizace       
     změn v systému MHD Havířov dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 
n e s c h v a l u j e 
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3.1. Zavedení nové linky MHD pro spojení zastávek Havířov, Šumbark, 
4.     točna Lidická a Havířov, Šumbark, točna II. Etapa 
 
2. Prodloužení linky MHD č. 410 na zastávku Havířov, Město, žel.st. 
 
u k l á d á  
 
1. Zajistit realizaci technickoorganizačních opatření dle schváleného  
    harmonogramu  
 
                                                                    Z: vedoucí OKS 
                                                                  T: 11/2012 
 
2. Předložit RMH průběžnou informaci o postupu přípravy změn v systému  
     MHD od 9.12.2012 
 

                                                        Z: vedoucí OKS 
             T: 10/2012 

________________________________________________________________________________ 

71. 
 
2280/36RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise BESIP Rady města Havířova________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu  
Rady města Havířova  
za rok 2011 a za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
59. 
odbor organizační                                 16.5. 2012 
   
 
 
             
2281/36RM/2012 - Věc:    VZ/1/ORG/12 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní  
                                integrace úřadu obce s rozšířenou působností“- rozhodnutím o výběru  
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                                  nejvhodnější nabídky________________________________________________ 
                    (k usnesení RMH čís. 1259/21RM/2011 ze dne 7.9.2011 – zahájení zadávacího   
                      řízení) 

 
 

 
 
Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 
   2. Důvodová zpráva 

3. Příloha – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. VZ/1/ORG/12 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – 
Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“  
společnosti Software602 a.s., se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4,  
IČ: 63078236, která předložila nabídku s  nabídkovou cenou  
celkem 1.265.000,-Kč bez DPH (1.518.000,-Kč včetně DPH) 
 
p o v ě ř u j e  
 
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 
 
u k l á d á 
 
1. 1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  

                                                                       Z: vedoucí OPS 
        T: 21.5.2012 
 
2. 2. předložit smlouvu o dílo k podpisu  

                                                                  Z: vedoucí ORG 
        T: 6/2012 

 
 
 
Předkládá:  Ing. Milan MENŠÍK, tajemník magistrátu města Havířova  
Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí odboru organizačního 
          Jiří Kubala, vedoucí oddělení informatiky 
________________________________________________________________________
________ 
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60.  
 
odbor sociálních věcí                  16.05.2012 
 
 
 
 
 
2282/36RM/2012 - Věc: Tuzemský rehabilitační pobyt seniorů v roce 2012 – vratka za neúčast 
 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva 
                               3. příloha č.1 – dopis p.Myslivec Klaus, potvrzení Nemocnice Podlesí a.s. 
                                   příloha č.2 – žádost o prominutí storno poplatku, doklad o úhradě podílu  

                                             na ceně rekreace 
                                                
         
Návrh usnesení:  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
vrátit manželům Jindřišce a Klausovi Myslivcovým, trvale bytem Havířov – 
Město, Matuškova 495/3 finanční částku ve výši 3.960,- Kč, jako uhrazený 
podíl na ceně rehabilitačního pobytu ve Státních léčebných lázních Karlova 
Studánka s.p. v termínu od 11.04.2012  do 17.04.2012 
  
u k l á d á  
 
odboru sociálních věcí poukázat finanční částku ve výši 3.960,- Kč Jindřišce a 
Klausovi Myslivcovým složenkou na adresu trvalého bydliště, a to z příjmů 
organizační jednotky č.7 
 
        Z: vedoucí OSV 
        T: 15.06.2012 
       
 
 
 
  
 
 
 
Předkládá:  Bc.Daniel PAWLAS, náměstek primátora pro sociální rozvoj,v.r. 
Zpracoval:  Bohuslava Litavská, vedoucí odboru sociálních věcí,v.r. 
                     Bc.Petra Pospíšilová, referent odboru sociálních věcí,v.r. 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
61. 
odbor sociálních věcí                     16.5.2012 
 
 
 
 
 
2283/36RM/2012 - Věc:    Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného  
                                rozpočtu roku 2012 odboru sociálních věcí____________________________   
  
  
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                                3. příloha č.l – přesuny mezi paragrafy 3549 a 4349  
                                4. příloha č.2 – přesuny mezi položkami paragrafu 4359    
 
 
                                                          
     
                                    
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
1. přesuny mezi paragrafy 3549 a 4349 schváleného rozpočtu roku 2012 odboru    
    sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č.1    
 
2. 
2. přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu    
    roku 2012 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, náměstek primátora pro sociální rozvoj, v. r. 
Zpracoval:  Bohuslava Litavská, vedoucí odboru sociálních věcí, v. r. 
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                     Mgr. Ivana Bigajová, referent odboru sociálních věcí, v. r.    
          Bc. Petra Pospíšilová, referent odboru sociálních věcí, v. r.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
62. 
odbor investiční výstavby                    16.5.2012 
 
 
 
2284/36RM/2012 - Věc:   Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
                                   uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 

29/OIV/11__________________  
(k usn. RMH č. 132/4RM/2010 ze dne 15.12.2010  

             k usn. RMH č. 744/13RM/2011 ze dne 11.5.2011 
             k usn. RMH č. 1087/18RM/2011 ze dne 20.7.2011  
  k usn. RMH č. 1379/23RM/2011 ze dne 12.10.2011 
  k usn. RMH č. 1685/29RM/2011 ze dne 21.12.2011 
  k usn. RMH č. 1918/32RM/2012 ze dne 22.2.2012 
             k usn. RMH č. 2120/34RM/2012 ze dne 04.04.2012) 
 
 

 
Obsah materiálu : 1. Návrh usnesení 

2. Důvodová zpráva 
3. Příloha č.1 -  Změnový list č. 7 
     č. 2 - Změnový list č. 8 
     č. 3 - Změnový list č. 9 
                č. 4 - Změnový list č. 10 
                č. 5 - Změnový list č. 11 
                 

 
Návrh usnesení : 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1.  vypuštění ze Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 z Přílohy č. 1 této SOD  
     ze stavebního objektu A02 vlastní objekt + přípojky, oddílu: 
    - č. 63 a 711 stavebních prací za cenu -45 769,92 Kč bez DPH  
      (- 54 923,90 Kč vč. DPH)  
  v rozsahu dle Přílohy č. 1,  
    - č. 784 stavebních prací za cenu -182 226,20 Kč bez DPH (- 218 671,44 Kč   
      vč. DPH)   
  v rozsahu dle Přílohy č. 3,  
    - č. 767 stavebních prací za cenu -126 440,00 Kč bez DPH (- 151 728,00 Kč  
      vč. DPH)  
  v rozsahu dle Přílohy č. 4,  
     ze stavebního objektu A05 Vybavení a interiér v části :  
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    - F1 Foyer, Galerie, F2 Klub a F3 Kinokavárna vybavení  
      za cenu -225 471,00 Kč bez DPH (- 270 565,20 Kč vč. DPH)  
      v rozsahu dle Přílohy č. 2  
   - F1 Foyer, Galerie a Z2 Zázemí administrativa stavebních prací  
      za cenu -17 406,00 Kč  
   bez DPH (-20 887,20 Kč vč. DPH)  
      v rozsahu dle Přílohy č. 5 
 
2. rozšíření Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 v Příloze č. 1 této SOD, stavebního  
2.    objektu A02 vlastní objekt + přípojky v oddíle: 
     - č. 63 o dodatečné stavební práce za cenu 59 214,44 Kč bez DPH  
       (71 057,33 Kč vč.  
   DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1,  
       stavebního objektu A05 Vybavení a interiér v části 
    - F1 Foyer, Galerie, Z2 Zázemí administrativa o dodatečné stavební práce za   
      cenu 20 346,00 Kč bez DPH (24 415,20 vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 5 
 
3. uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 na provedení Stavby  
3.    č. 1031    „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení.  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
ze dne 18.01.2011 
 
                                                            Z: vedoucí OIV 
                  
 T: 06/2012 
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Předkládá : Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval : Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby 

         p. Jana Horáková, referent odboru investiční výstavby      
         Bc. Martina Kozlová, referent odboru investiční výstavby      

________________________________________________________________________________ 
 
 
63. 
Oodbor investiční výstavby                                   16.5.2012 
 
 
2285/36RM/2012 - Věc: „ Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka “–  schválení uzavření smlouvy o 

dílo  
                       se společností Technické služby Havířov a.s. na realizaci 
stavby___________ 

 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva 
   3. příloha č. 1 – interní sdělení OPS 
                                       příloha č. 2 – celkové náklady stavby + seznam 
subdodavatelů 
                                       příloha č. 3 – situace stavby 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
stavebního charakteru „Parkoviště v lokalitě ul. K. Čapka“, číslo stavby 9050,  
se společností Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, Havířov-
Město, IČ : 25375601, za níže uvedených podmínek :  
 
1. cenu díla : 
    cena ve výši 13.483.078,- Kč bez DPH, tj. 16.179.693,60 Kč včetně DPH při    
    plnění pouze I.etapy, dle přílohy č.3 
 
2. dobu realizace veřejné zakázky :        90 dnů od předání staveniště  
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3. ostatní podmínky realizace stavby :          délka záruční doby 60 měsíců  

                        sankce za prodlení s nedodržením  
                        termínu realizace ve výši  
                        10.000,- Kč/den 

 
p o v ě ř u j e  
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy o dílo  na stavbu 9050  „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka“ 
 
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu o dílo k podpisu  
        Z :  vedoucí OIV 
        T:  6/2012 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
stavebního charakteru „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka“, číslo stavby 9050,  
se společností Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, Havířov-
Město, IČ : 25375601, za níže uvedených podmínek :  
 
1. cenu díla : 
    VARIANTA I.  
    cena ve výši 13.483.078,- Kč bez DPH, tj. 16.179.693,60 Kč včetně DPH při 
plnění pouze   
    I.etapy, dle přílohy č.3 
 
    nebo  
 
    VARIANTA II. 
    cena ve výši 17.804.191,- Kč bez DPH, tj. 21.365.029,20 Kč včetně DPH při 
plnění obou  
    etap, dle přílohy č.3 
 
 
2. dobu realizace veřejné zakázky :  90 dnů od předání staveniště  
 
3. ostatní podmínky realizace stavby :          délka záruční doby 60 měsíců  

sankce za prodlení s nedodržením termínu                 
 realizace ve výši 10.000,- Kč/den 

 
p o v ě ř u j e  
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy o dílo  na stavbu 9050  „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka“ 
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u k l á d á 
 
předložit smlouvu o dílo k podpisu  
        Z :  vedoucí OIV 
        T:  6/2012 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:   Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj                                                      
Zpracoval:   Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby             
           Mgr. Magda Švédíková, referent odboru investiční výstavby 
           Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent odboru investiční výstavby 
________________________________________________________________________________ 
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64. 
odbor investiční výstavby                16.5.2012 
 
 
 
2286/36RM/2012 - Věc:   „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“  
                     – výběr nejvhodnější nabídky_______________________________________             

(k usnesení RMH, čís. 1921/32RM/2012 ze dne 22.2.2012 - zahájení veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby)      
 

 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
 2. důvodová zpráva  
 3. Příloha – Záznam o hodnocení nabídek 

 
 

 
 
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
z a d á v  á 
 
 
veřejnou zakázku VZ/5/OIV/12  
„Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“  
uchazeči s nejvhodnější nabídkou - společnosti MT Legal s.r.o., IČ: 283 05 043 
za cenu 1 855 000,- Kč bez DPH  
 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
smlouvy o poskytování právních služeb s vybraným uchazečem 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu smlouvu o poskytování právních služeb s vybraným 
uchazečem 
 
           
 T: 30.5.2012 
           
 Z: vedoucí OIV 
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Předkládá:    Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval:    Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby 
  Ing. Kateřina Mikulová, referent odboru investiční výstavby 
  Zdeněk Konečný, referent odboru investiční výstavby 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
65. 
odbor investiční výstavby                                                                                                       16.5.2012 
  
  
2287/36RM/2012 - Věc:  Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                na rok  2012     

č.IV________________________________________________ 
           

    
 
Obsah materiálu:       1. Návrh usnesení  
        2. Důvodová zpráva 
        3. Příloha : Přesuny 
mezi paragrafy a položkami schváleného  

     rozpočtu OIV na rok 2012 č.IV 
   
  
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 
č.IV dle přílohy 
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.IV dle     přílohy  
       
 
 
           
          Z: vedoucí 
OIV  
           
          T: 5/2012                                                               
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Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby 
                     Ing. Miloš Klimeš, referent odboru investiční výstavby 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
66. 
odbor investiční výstavby           16.05.2012 
 
 
 
 
2288/36RM/2012 - Věc:  „Zpráva z pracovní cesty – MIPIM 

2012“____________________________ 
 

(k usnesení RMH č. 922/15RM/2011 ze dne 8.6.2011, ZMH č. 242/6ZM/2011 
ze dne 20.6.2011, č. 1799/30RM/2012  a  č. 1807/30RM/2012 ze dne 
18.1.2012) 
             
 
 
Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 

2. Důvodová zpráva 
Příloha č.1 – Fotografie z veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2012 

Příloha č.2 – Přehled tisku MIPIM 2012, dopis společnosti PRK PARTNERS s.r.o. 
Příloha č.3 – Statistika MIPIM 2012 

Příloha č.4 – Kalkulace nákladů MIPIM 2012 
            
    
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 



 
USNESENÍ 

z 365. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1625.54.2012 

91 

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj, Ing. Radoslava Basela, vedoucího odboru investiční 
výstavby a Ing. Lenky Krejčové, referenta odboru investiční výstavby,  
v rámci prezentace města na veletrhu investičních příležitostí MIPIM  
konaného ve dnech 6.3. - 9.3 2012 v Cannes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  
Zpracoval: Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby 
         Ing. Lenka Krejčová, referent odboru investiční výstavby 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
67. 
odbor právních služeb                     16.5.2012 
 
 
Věc: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání řádné          valné 
hromady společnosti  
         (k usnesení ZMH čís. 90/3ZM/2011 ze dne 24.1.2011) 
 
 
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

2. důvodová zpráva  
3. Příloha – Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti vč.   
                    údajů z řádné účetní závěrky 2011 

 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s. dne 17.5.2012 dle přílohy 



 
USNESENÍ 

z 365. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1625.54.2012 

92 

 
u k l á d á  
 
zástupci města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem představenstva společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města,v.r.                 
Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb,v.r. 
                     Bc. Petra Gregorová, referent odboru právních služeb,v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
68. 
tajemník magistrátu                                           16.5. 2012 
 
 
2289/36RM/2012 - Věc:  Počet zaměstnanců 
MMH__________________________________________ 
             
 
Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 
                                2. důvodová zpráva 
                             
   
Návrh usnesení: 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1.  1. přechodné zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova  
     k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací od 1. 6. 2012 max. o 8     
     zaměstnanců, tj. celkem max. 20 zaměstnanců, po dobu realizace veřejné  
     služby prostřednictvím statutárního města Havířova 
 
2. 2. podání žádosti ČR – Úřadu práce o dotaci na úhradu části osobních 

nákladů  
    zaměstnanců zaměstnaných k realizaci veřejně prospěšných prací  
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                                                                          Z: vedoucí ORG, OKS 

        T: 31. 5. 2012 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova, mimo zaměstnance 
zaměstnané na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce) a zaměstnanců 
zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: 
 

- - 301 od 1.6.2012, tj. snížení počtu zaměstnanců o 1 z důvodu ukončení   
   realizace projektu „Systematizace strategického řízení a plánování na MmH“, 
- - 293 od 1.7.2012, tj. snížení počtu zaměstnanců o 8 z důvodu ukončení 

realizace projektů „Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné 
implementace nových výukových materiálů v základních školách na území 
města Havířova“, „Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí 
v základních školách na území města Havířova“ a „Vznik centra DVPP na 
území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických 
pracovníků“ 

- - 292 od 1.9.2012, tj. snížení počtu zaměstnanců o 1 z důvodu ukončení  
realizace projektu „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MmH“ 

 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Milan  MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova, v.r. 
Zpracoval: Ing. Milan  Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova, v.r.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
86. 
2290/36RM/2012 - OŘ/3/OIV/12 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3.etapa – Obytná ulice   
                                    Mládí“- rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení OŘ/3/OIV/12 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa – 
Obytná ulice Mládí“  (číslo stavby 7059) z důvodu nedoručení vysvětlení 
nabídky (blíže viz. příloha) společnost: 
- STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, se sídlem 721 08     
  Ostrava-Svinov, Polanecká 827, IČ: 60838744 
- ALPINE Bau CZ s.r.o., závod Ostrava, se sídlem 717 00  Ostrava-Bartovice,  
  Šenovská 463, IČ: 45192286 
 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku OŘ/3/OIV/12 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa  
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– Obytná ulice Mládí“  (číslo stavby 7059)  společnosti IMOS Brno, a.s.,  
se sídlem 627 00  Brno, Olomoucká 704/174, IČ: 25322257, která předložila 
nejvhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 45.489.474,-Kč bez DPH a 
s dobou plnění 205 dní 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  
               MORAVA, oblast speciální stavby, se sídlem 702 00  Ostrava,                 
               Vítkovická 1, IČ: 48035599 
3. místo: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem 702 00  Ostrava, 
               Palackého 105, IČ: 25317628 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na veřejnou zakázku OŘ/3/OIV/12 - „Zóna Šumbark II Za Teslou  
– 3. etapa – Obytná ulice Mládí“  (číslo stavby 7059)   
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o.  
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení  
                           
                                                                             Z: vedoucí OIV 
                                                                            T: 22.5.2012 

 
____________________________________________________________ 
69. 
oddělení kancelář primátora                                         16.5.2012 
      
 
 
  
2291/36RM/2012 - Věc:    Partnerská spolupráce s městem Zagorje ob Savi ve 
Slovinsku___________ 
 

 
 
 
Obsah materiálu:    1. návrh usnesení 
                     2. důvodová zpráva 
   3. příloha – dopis velvyslance ČR ve Slovinsku 
 
 
         
Návrh usnesení: 
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Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídku města Zagorje ob Savi ve Slovinsku na partnerskou spolupráci 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města zahájením jednání se starostou města Zagorje ob Savi o 
navázání partnerské spolupráce 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města 
Zpracoval: Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora 
                     
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
70. 
oddělení kancelář primátora                                                         16.5.2012 
 
 
 
2292/36RM/2012 - Věc:  Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
                                 v roce 2012______________________________________________________   
 

 
 
Obsah materiálu:    1. Návrh usnesení 
                           2. Důvodová zpráva 
   3. Příloha č.1 – Návrh harmonogramu 
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Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram účasti předsedů jednotlivých komisí RMH na schůzích rady 
města  
v roce 2012 dle předloženého návrhu  
 
u k l á d á 
 
písemně informovat předsedy komisí Rady města Havířova   
 

 
          Z: vedoucí KP 
         T: 30.5.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:    Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracoval:    Milada Klimešová, vedoucí oddělení kanceláře primátora, v.r. 
                       Monika Krpelíková, referent oddělení kanceláře primátora, v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

71. 
oddělení kancelář primátora                                                                    16.5.2012 
 
 
 
Věc:   Zpráva o činnosti Komise BESIP Rady města Havířova 
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Obsah materiálu:   1. Návrh usnesení 
                          2. Důvodová zpráva 
                          3. Příloha : č.1 - Vyhodnocení účasti členů na schůzích v roce 2011, 2012 
         č.2 - Zápisy z jednání komise za roku 2011, 2012 
        
        
      
Návrh usnesení: 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města Havířova  
za rok 2011 a za uplynulé období roku 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova 
Zpracoval:  Milada Klimešová, vedoucí oddělení kanceláře primátora 

         Monika Krpelíková, referent oddělení kanceláře primátora 
________________________________________________________________________________ 
 
229306/365RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města 
Havířova___________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
72. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                    16.5.2012 
 
 
 
 
2294/36RM/2012 - Věc:   Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 
akcionáře  
                                   v působnosti valné hromady – Zpráva představenstva o podnikatelské  
                                  činnosti  
            společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011_________________ 
            (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
Obsah materiálu: - 1. Návrh usnesení 
  2. Příloha č. 1. - Výroční zpráva HTS, a.s. za rok 2011    

 
 
Návrh usnesení:  
 
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: 
 Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,  
vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“).  
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku 
za rok 2011 dle přílohy č. 1, str. č. 3 – 13. 
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Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracoval:   Ing. Břetislav Petr, předseda představenstva HTS a.s., v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
73. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                    16.5.2012 
 
 
 
 
2295/36RM/2012 - Věc:  Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 
akcionáře 
                                v působnosti valné hromady – Řádná účetní závěrka za rok 2011 a návrh  
                                na rozdělení zisku________________________________________________ 
    (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: - 1. Návrh usnesení 
  2. Přílohy  

                         č. 1 - Výroční zpráva HTS, a.s. za rok 2011  
  č. 2 - Rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2011   

 
 
 
 
 
Návrh usnesení:  
 
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: Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle 
B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“).  
 
p r o j e d n a l a  
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účetní závěrku  HTS, a.s.  za rok 2011 dle  přílohy č. 1, str. 15 až 28 a návrh na 
rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2011 dle  přílohy č. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracoval:   Ing. Břetislav Petr, předseda představenstva HTS a.s., v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
74. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                      16.5.2012 
 
 
 
 
2296/36RM/2012 - Věc:   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 2011_____________________ 
 (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
Obsah materiálu: - 1. Návrh usnesení 
  2. Příloha č. 1. - Výroční zpráva HTS, a.s. za rok 2011    

 
 
 
Návrh usnesení:  
 

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: Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle 
B, vložce 1113,   
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b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2011 dle  přílohy č. 1,   
str. 29 až 35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracoval:   Ing. Břetislav Petr, předseda představenstva HTS, a.s. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
75. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                    16.5.2012 
 
 
 
 
2297/36RM/2012 - Věc:  Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 
akcionáře  
                                v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady HTS, a.s. o        
                                přezkoumání   
          řádné účetní závěrky  za rok 2011,  o přezkoumání návrhu  
                                na rozdělení zisku za  
          rok 2011, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi  
                                ovládající a ovládanou osobou   
          a vztazích mezi ovládanou osobou a  
                                ostatnímu osobami ovládanými stejnou  
          ovládající osobou za rok 2011 a  
                                zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2011_____________________    
          (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
Obsah materiálu: - 1. Návrh usnesení 
  2. Příloha č.  1 - Zpráva dozorčí rady HTS, a.s.   
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Návrh usnesení:  
 

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: Havířově, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle 
B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s“.),  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, 
o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, o přezkoumání zprávy  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatnímu osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011  
a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady HTS, a.s. za rok 2011  
dle přílohy č. 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracoval:   Ing. Miloslav Hanus, předseda dozorčí rady HTS a.s., v.r. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
76. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                    16.5.2012 
 
 
 
 
2298/36RM/2012 - Věc:  Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 
akcionáře  
                                v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření    
                                řádné účetní  
          závěrky za rok 2011 a zpráva nezávislého auditora určená              
                                auditorům účetní   
          jednotky_________________________________________ 
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          (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
Obsah materiálu:   1. Návrh usnesení 
  2. Příloha   
                         č. 1 - Výroční zpráva HTS, a.s. za rok 2011  
   

 
 
Návrh usnesení:  
 
 

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: Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle 
B, vložce 1113 (dále jen „ HTS,a.s.“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS,a.s.  
dle  přílohy č. 1, str. 36 až 38. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracovali:   Ing. Břetislav Petr, předseda představenstva HTS a.s., v.r. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
77. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                    16.5.2012 
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2299/36RM/2012 - Věc:   Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 
akcionáře  
                                v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011_ 
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011  
  (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: - 1. Návrh usnesení 
  2. Příloha č.1 - Výroční zpráva HTS, a.s. za rok 2011  
     

 
Návrh usnesení:  
 

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: 
Havířov, 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.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2011  
dle přílohy č. 1, str. 15 až 28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracovali:   Ing. Břetislav Petr, předseda představenstva Havířovská teplárenská   
 společnost, a.s. 
  HTS a.s., v.r. 
 
________________________________________________________________________________ 
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78. 
Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a                    16.5.2012 
 
 
 
 
2300/36RM/2012 - Věc:   Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného 
akcionáře  
                                v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
                                za rok 2011 a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém_____ 
 (k usnesení RMH č. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
Obsah materiálu: - 1. Návrh usnesení 
  2. Příloha č. 1 - Rozdělení zisku společnost za rok 2011  
     

 
Návrh usnesení:  
 

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: 
 Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
 1. rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2011 dle Přílohy č.1 
  
 2. schválené dividendy budou vyplaceny na účet města 19 – 
1721604319/0800    
     do 31.5.2012 
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: 
 Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2011 dle Přílohy č.1 
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Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města, v.r. 
Zpracoval:   Ing. Břetislav Petr, předseda představenstva HTS a.s., v.r. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
79. 
                                16. 5. 2012 
 
 
2301/36RM/2012 - Věc: Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                                v působnosti valné   
hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské  
                                činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011_________________ 
          (k usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
         2. Příloha č.1 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
                                                        a stavu jejího majetku za rok 2011 
 
 
 
Návrh usnesení:   
 

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.“)  
 
s c h v a l u j e   
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Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku  
za rok 2011 ve znění dle přílohy č. 1.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.   
                     představenstvo společnosti TSH a.s., zastoupené předsedou představenstva, 
                     panem Vojtěchem Kozákem,v.r.               
Zpracoval:  Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti,v.r. 
                     Ing. Jarmila Popieluchová, zástupce ředitele společnosti,v.r. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
80.  
                            16. 5. 2012 
 
 
 
2302/36RM/2012 - Věc: Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné   
hromady -  Řádná účetní závěrka za rok 2011 a návrh              
                                 na rozdělení zisku________________________________________________ 
         (k usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
         2. Příloha   č.1 – Rozvaha ke dni 31.12. 2011 
     č.2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011 
     č.3 – Údaje z přílohy účetní závěrky za rok 2011 
     č.4 – Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 
 
 
 
Návrh usnesení:   
 

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 
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valné hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se  sídlem  
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664, 
(dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
materiály k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2011 a materiály k návrhu 
na rozdělení zisku ve znění dle příloh č.1 - 4.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.  
                     představenstvo společnosti TSH a.s., zastoupené předsedou představenstva, 
                     panem Vojtěchem Kozákem,v.r.                  
Zpracoval:  Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti,v.r. 
                     Ing. Jarmila Popieluchová, zástupce ředitele společnosti,v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
81. 
                              16. 5. 2012 
 
 
 
 
2303/36RM/2012 - Věc:  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   
          zza rok 2011_____________________ 
          (k usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
         2. Příloha č.1 – Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a  
                                                        vztazích  mezi ovládanou  osobou  a  ostatními osobami  
                                                        ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 
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Návrh usnesení:   
 

 
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.“)  
 
 
s c h v a l u j e   
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a  ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2011 ve znění dle přílohy č.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.  
                     představenstvo společnosti TSH a.s., zastoupené předsedou představenstva, 
                     panem Vojtěchem Kozákem,v.r.                  
Zpracoval:  Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti,v.r. 
                     Ing. Jarmila Popieluchová, zástupce ředitele společnosti,v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
82. 
                               16. 5. 2012 
 
 
 
2304/36RM/2012 - Věc: Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                v působnosti valné   
          hromady -  Vyjádření dozorčí rady společnosti________  
          (k usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
         2. Příloha č.1 – Vyjádření dozorčí rady společnosti:  



 
USNESENÍ 

z 365. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1625.54.2012 

110 

                                                          - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 
                                                          - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 
                                                          - o  přezkoumání  zprávy o vztazích mezi ovládající  a  
                                                             ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou  
                                                             a  ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající  
                                                             osobou za rok 2011 
                                                          - o výsledcích kontrolní činnosti 
 
 
Návrh usnesení:   
 

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.“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyjádření dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky  
za rok 2011, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011,  
o přezkoumání zprávy o vztazích  mezi  ovládající a ovládanou osobou  
a  vztazích  mezi  ovládanou  osobou a  ostatními  osobami   ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2011, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti 
ve znění dle přílohy č. 1.   
 

V tomto bodě Bc. Michaela Horňáková, členka RMH (ČSSD)  
nehlasovala z důvodu střetu zájmu 

 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.   
                     Bc. Michaela Horňáková, předsedkyně dozorčí rady společnosti,v.r.                
Zpracoval:  Leoš Lukaštík, člen dozorčí rady společnosti,v.r.  
                     Ing. Jarmila Popieluchová, zástupce ředitele společnosti,v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
83. 
                                16. 5. 2012 
 
 
 
2305/36RM/2012 - Věc: Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                v působnosti valné   
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          hromady -  Zpráva  nezávislého auditora o ověření   
                                řádné  účetní závěrky za rok  
          2011 a zpráva nezávislého auditora určená  
                                akcionářům účetní jednotky________________________________________  
          (k usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 
                               2. důvodová zpráva   
         3. Přílohy  č.1 –  Zpráva  nezávislého  auditora o ověření  řádné  
                                                                     účetní závěrky za rok 2011 
     č.2 -  Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům 
                                                                     účetní jednotky 
                                                           č. 3 – Smlouva o kontrolní činnosti auditora  
 
 
Návrh usnesení:   
 

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.“)  
 
s c h v a l u j e 
 
1. zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti  
1.    za rok 2011  
a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní  
    jednotky ve znění  
dle přílohy č.1 a 2 
 
2. uzavření smlouvy o povinném auditu do 30.6.2014 s auditorkou Ing. Martou  
    Pajunčekovou, osvědčení č. 0412, IČ 689 27 266, Olomouc,  
2.    Einsteinova 631/54, PSČ 779 00  
ve znění dle přílohy č. 3   

 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.  
                     představenstvo společnosti TSH a.s., zastoupené předsedou představenstva, 
                     panem Vojtěchem Kozákem,v.r.                  
Zpracoval:  Ing. Jarmila Popieluchová, zástupce ředitele společnosti, v.r. 
                     Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti,v.r.  
 
________________________________________________________________________________ 
 



 
USNESENÍ 

z 365. schůze Rady města Havířova 
konané dne 1625.54.2012 

112 

 
84. 
                              16. 5. 2012 
 
 
 
2306/36RM/2012 -  Věc: Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné  
hromady -  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 
         (k  usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
         2. Důvodová zpráva    
 
 
 
Návrh usnesení:   
 
 

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.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011 ve znění dle důvodové zprávy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.  
                     představenstvo společnosti TSH a.s., zastoupené předsedou představenstva, 
                     panem Vojtěchem Kozákem,v.r.                   
Zpracoval:  Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti,v.r. 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85. 
                           16. 5. 2012 
 
 
 
2307/36RM/2012 -  Věc: Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                v působnosti valné  
 hromady -  Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011,                  
                                stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém_________________ 
         (k  usnesení RMH čís. 1939/32RM/2012 ze dne 22. 2. 2012) 
 
 
 
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení  
         2. Důvodová zpráva  
          
    
 
 
 
Návrh usnesení:   
 
 

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.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
rozdělení zisku společnosti za rok 2011, stanovení výše a způsobu vyplácení 
dividend  
a tantiém ve znění dle důvodové zprávy  
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V tomto bodě p. Vojtěch Kozák, člen RMH (ČSSD),  
Bc. Michaela Horňáková, členka RMH (ČSSD)  
a Ing. Jiří Martínek, člen RMH (ČSSD)   nehlasovali z důvodu střetu zájmu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:   Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj,v.r.  
                      představenstvo společnosti TSH a.s., zastoupené předsedou představenstva, 
                      panem Vojtěchem Kozákem,v.r.                  
Zpracoval:   Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti,v.r. 
           Ing. Jarmila Popieluchová, zástupce ředitele společnosti,v.r. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
86.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                                     náměstek primátora  
                                                                             pro ekonomiku a správu majetku 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 37. schůze Rady města Havířova 

konané dne 30.5.2012 

 
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/40 840/Kl/2012 
 
V Havířově dne 31.5.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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2308/37RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 37. schůze RMH, konané dne 30.5.2012 
 
2309/37RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 36. schůze RMH  
 
2310/37RM/2012 - Schválení programu 37. schůze RMH, konané dne 30.5.2012 
 
2311/37RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2312/37RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – duben 2012 
 
2313/37RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola M.Kudeříkové,  
                                 Havířov-Město o souhlas s převodem částky 13 200,- Kč  
                                 z rezervního fondu do fondu investičního 
 
2314/37RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
2315/37RM/2012 - „Přístavba osobního výtahu na objektu SANTÉ Havířov“ – vyhlášení   
                                zjednodušeného podlimitního řízení 
 
2316/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 23   
                                o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark 
 
2317/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14 v Havířově-Šumbark 
 
2318/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14 v Havířově – Šumbark 
 
2319/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7  
                                 o vel. 1+2 na ulici Česká 1199/1 v Havířově – Město 
 
2320/37RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2321/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. František Gažík  
                                 a Katarína Gažíková        
 
2322/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Libor Siuda        
 
2323/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ludvík Baláž        
 
2324/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Semela        
                                                      
2325/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milena Nárožná        
 
2326/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Petra Sladkowská  
                                a Dalibor Židek 
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2327/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - manž. Jiří Ševěček, Denisa  
                                Ševěčková a manž. Jan Škrdla a Nataša Škrdlová 
         
2328/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - souroz. Lukáš Bernatík  
                                a Adriana Bernatíková 
         
2329/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Zezulová  
                                 a Vladimír Zezula 
         
2330/37RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu  
                                - Zuzana Rakášová        
 
2331/37RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Adam Bystroň        
 
2332/37RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420,1427 a 1428  
                                 v k.ú. Havířov-město – výzva k podání nabídek realizace záměru  
                                 vybudování stavby halových hromadných garáží s občanskou vybaveností  
 
2333/37RM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark,  
                                 a pozemků parc. č. 197, 198, vše v k. ú. Šumbark 
 
2334/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                 Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2335/37RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2831/1, 2828/1 a parc.č. 2828/2,   
                                 k.ú. Havířov - město 
 
2336/37RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice 
 
2337/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2338/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice 
 
2339/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice 
 
2340/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice 
 
2341/37RM/2012 - Prodej nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,  
                                 Havířov-Životice 
 
2342/37RM/2012 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví  
                                 statutárního města Havířov – uzavření Dohody o smluvních službách  
                                 souvisejících s provozováním kanalizace    
 
2343/37RM/2012 - Dešťová kanalizace a její provozování v r. 2011   
 
2344/37RM/2012 - Prodej části  pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark 
 
2345/37RM/2012 - Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města,   
                                za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká  
                                republika v.o.s.     
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2346/37RM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 2990, k. ú. Bludovice 
 
2347/37RM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 713/2, k. ú. Bludovice 
 
2348/37RM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6,  
                                 k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová 
 
2349/37RM/2012 - Změna smluvního vztahu a vypořádání pro účely realizace stavby:   
                                 „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“       
 
2350/37RM/2012 - Přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1  
                                v k.ú. Havířov-město 
 
2351/37RM/2012 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563,  
                                 k.ú. Havířov-město 
 
2352/37RM/2012 - Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 335, k.ú. Šumbark 
 
2353/37RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark 
           
2354/37RM/2012 - Snížení nájemného za nebytové prostory na ul. Pavlovova 2,  
                                Havířov-Město 
                                Záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město  
 
2355/37RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže na pronájem garáže na ul. J. Vrchlického 14,   
                                Havířov-Podlesí  
                                Obecný záměr pronájmu garáže na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí 
 
2356/37RM/2012 - Žádost o snížení nájemného 
 
2357/37RM/2012  - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor  
                
2358/37RM/2012 - Přijetí daru 
 
2359/37RM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku 
                                Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací 
  
2360/37RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise školské Rady města Havířova  
      
2361/37RM/2012 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a Technickými   
                                 službami Havířov, a.s. – Regenerace náměstí Nad Terasou 
 
2362/37RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
     
2363/37RM/2012 - Složení pracovní skupiny pro posouzení a realizaci projektu  
                                „Areál volného času v Havířově“  
 
2364/37RM/2012 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu z Nadace OKD v nadačním   
                                 programu „Pro radost“ 
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2365/37RM/2012 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na audit technického   
                                 a ekonomického řešení přeložky silnice I/11 
 
2366/37RM/2012 - Uzavření Servisní smlouvy na zajištění správy, provozu, údržby a obnovy  
                                 veřejného osvětlení   
 
2367/37RM/2012 - Výpověď smlouvy na dodávku služeb (zajištění provozu, údržby a oprav  
                                 veřejného osvětlení na území statutárního města Havířova)  
                                 č. E/573/OMHD/05  
           
2368/37RM/2012 - Výpověď smlouvy o nájmu sloupů veřejného osvětlení k provozování  
                                 reklamní činnosti č. E/440/OMH/04  
            
2369/37RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
                                „Přestupní terminál veřejné dopravy Havířov“ podle zákona o posuzování  
                                vlivů na životní prostředí 
 
2370/37RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k posudku 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 
 
2371/37RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování   
                                 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v uplynulém období  
                                 let 2011 - 2012  
 
2372/37RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých Arcelor  
                                Mittalem, Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR  
                                a Nadačním fondem Kousek po kousku 
 
2373/37RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – ZŠ M. Kudeříkové,  
                                 příspěvková organizace 
 
2374/37RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012   
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury 
       
2375/37RM/2012 - Stanovení platu řediteli ZŠ Jarošova a ředitelce ZŠ M. Pujmanové 
  
2376/37RM/2012 - Jmenování na pracovní místa ředitelů MŠ, ZŠ a školského zařízení, jejichž   
                                 zřizovatelem je statutární město Havířov 
 
2377/37RM/2012 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky  
                                 MŠ U Stromovky a MŠ Přímá 
 
2378/37RM/2012 - 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 
              
2379/37RM/2012 - Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských  
                                základních škol 
 
2380/37RM/2012 - Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna  
                                Havířov 
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2381/37RM/2012 - OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – rozhodnutí o výběru  
                                 nejvhodnější nabídky 
 
2382/37RM/2012 - Žádost o schválení projektu ,,Program podpory ozdravných pobytů dětí  
                                z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ 
 
2383/37RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                a dary“    
 
2384/37RM/2012 - UŘ/2/OIV/12 – „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - stavba  
                                 č. 6080 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
                                     
2385/37RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní  
                                středisko Havířov 
 
2386/37RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  
                                a rekreačních zařízení Havířov 
 
2387/37RM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2011 
 
2388/37RM/2012 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  
 
2389/37RM/2012 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 
 
2390/37RM/2012 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti  
                                Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
 
2391/37RM/2012 - Změna v Komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH 
 
2392/37RM/2012 - Schválení podání žádosti o dotaci v rámci fondu Mikroprojektů  
                                Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika  
                                 – Polská republika 2007 – 2013 vedeného Euroregionem Těšínské Slezsko  
                                 - projekt „II Polsko-česká odborná setkání“ 
     
2393/37RM/2012 - ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž  
                                 kontejnerových stání“ – č. stavby 11018 – posouzení nabídek  
                                 před elektronickou aukcí 
 
2394/37RM/2012 - Žádost o poskytnutí dotace – Ministerstvo dopravy ĆR 
   
2395/37RM/2012 - Analýza zabezpečení budov ve vlastnictví města a jeho příspěvkových  
                                organizací 
 
2396/37RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Jastrzębie-Zdrój v Polsku dne 27.6.2012 
 
2397/37RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Jastrzębie-Zdrój v Polsku dne 2.6.2012 
 
2398/37RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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2308/37RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 37. schůze RMH, konané dne 30.5.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 37. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 30.5.2012 
 

                                   Mgr. Rudolfa ŠIMKA 
________________________________________________________________________________ 
 
2309/37RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 36. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisu z 36. Schůze Rady města Havířova, konané  
dne 16.5.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2310/37RM/2012 - Schválení programu 37. Schůze RMH, konané dne 30.5.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 37. Schůze Rady města Havířova, konané dne 30.5.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
2311/37RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í  
 
ze sledování tato usnesení: 
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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  

1819/31RM/2012 Výpůjčka a nájmy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování 
Havířova, městské části Prostřední Suchá a Dolní Suchá“   

1897/32RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce a.s. 

1981/33RM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování 
Havířova, městská část Bludovice a Životice“ – změny      

1991/33RM/2012 Zvýšení nájmu za užívání pozemků k.ú. Bludovice 
2059/33RM/2012 ,,Provádění úklidu v Domově seniorů Havířov“ – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky 
2088/34RM/2012 Navýšení nájemného za užívání pozemků městem 
2122/34RM/2012 Volba zástupců města v představenstvu a dozorčí radě 

společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
2164/35RM/2012 Pronájem části pozemku parc.č.  2411/4, k.ú. Šumbark 
2173/35RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce a.s.          
2188/35RM/2012 Využití majetku – ztráty, nálezy, věci po zemřelých a opuštěná 

zařízení hrobů  
2191/35RM/2012 Žádost Gašpara Csonki o zřízení vyhrazeného parkovacího místa  

pro vozidlo se speciálním označením O 1 
2192/35RM/2012 Žádost Boženy Kacířové o udělení výjimky z usnesení Rady 

města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 - zřízení 
vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo se speciálním 
označením O 1         

2194/35RM/2012 „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č.2  
k SOD č. 1951/OIV/2011 

2224/36RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. Jednotku č. 
16 o vel. 1+2 na ulici Mládí 1098/6 v Havířově – Šumbark 

2225/36RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. Jednotku  
č. 33 o vel. 1+1 na ulici Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbark 

2226/36RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. Jednotku  
č. 13 o vel. 1+2 na ulici M.Pujmanové 1120/20  
v Havířově-Šumbark 

2227/36RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. Jednotku č. 
4 o vel. 1+2 na ulici Radniční 633/13 v Havířově – Město 

2228/36RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. Jednotku  
č. 10  o vel. 1+3 na ulici J.Jabůrkové 978/1  v Havířově – Město 

2275/36RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 
„Sběrný dvůr odpadů Havířov-Šumbark, areál ul. Jarošova“ 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

2277/36RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
„Sběrna železných a neželezných kovů, Havířov-Šumbark“  
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

2287/36RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.IV  

2292/36RM/2012 Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích 
RMH v roce 2012  
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2312/37RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – duben 2012_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – duben 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
 
2313/37RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola M.Kudeříkové,  
                                 Havířov-Město o souhlas s převodem částky 13 200,- Kč z rezervního fondu  
                                 do fondu investičního_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Základní škola M. Kudeříkové,  Havířov-Město  
převod částky 13 200,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
2314/37RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtová opatření č. 31. - 33., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 31. - 33., dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2315/37RM/2012 - „Přístavba osobního výtahu na objektu SANTÉ Havířov“ – vyhlášení   
                                 zjednodušeného podlimitního řízení________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
záměr příspěvkové organizace SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
dodávky „Přístavba osobního výtahu na objektu SANTÉ“  
za níže uvedených podmínek: 
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   1. rozdělení předmětu plnění na části: ne 
       následné zakázky (opce):   ne  

 
    2. dílčí plnění:     ano 
        poskytnutí zálohy:                                    ne        
        čerpání dotace:                                      ne 
      
   3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
   4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  

1. LIFT COMP a.s., Záhumenní 2320/11,Ostrava-Poruba, IČ25385968  
2. Výtahy Ostrava s.r.o., Teslova 2, Ostrava, IČ 43965865 
3. Výtahy Silesia s.r.o., Mikolajice 71, Mikolajice, IČ 27811123  
4. Výtahy Morava s.r.o., Dělnická 97a, Havířov-Prostřední Suchá,     
    IČ42865441  
5. OTIS a.s., Želetavská 1449/9, Praha 4, IČ 42324254 

 
   5. varianty nabídky:            ne 
 
   6. dobu realizace veřejné zakázky:   
       předpokládané zahájení:    druhá polovina července 2012  
              ukončení:    do 60 kalendářních dnů ode dne  
         předání a převzetí staveniště  
 
   7. základní hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena celkem 
         v Kč bez DPH  
 
   8. základní kvalifikační předpoklady:       v rozsahu § 53 odst. 1 zákona  
         č. 137/2006 Sb., o veřejných  
         zakázkách ve znění pozdějších 
         předpisů (dále  jen „zákon“) 
 
   9. profesní kvalifikační předpoklady:         - výpis z obchodního rejstříku  
                 -  doklad o oprávnění k podnikání  
         v rozsahu odpovídajícímu  
         předmětu veřejné zakázky 
 
   10. ekonomická a finanční způsobilost:      - čestné prohlášení o ekonomické  
         a finanční způsobilosti splnit  
         veřejnou zakázku 
 
   11. technické kvalifikační předpoklady:     - seznam významných dodávek  
         obdobného charakteru (dodávka  
         a montáž osobního hydraulického  
         invalidního výtahu vč.proskleného  
         opláštění výtahové šachty)  
         realizovaných v posledních  
         3 letech, vč. min. 3 osvědčení  
         (referenčních listů) objednatelů  
         o realizování v seznamu uvedených 
         dodávek v min. hodnotě 900 tis. Kč 
          bez DPH/ 1 dodávka  
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   12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků, pro otevírání  
        obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek 
          člen             náhradník 
             1. Bc. Daniel Pawlas                         Ing. Eduard Heczko                       
          2. Ing. Tamara Šeligová                  Marcela Hefková 
          3. Bc. Alena Kleinbauerová              Mgr. Kateřina Kavková       
    4. Zdeněk Konečný                         Ing. Kateřina Mikulová 
          5. člen  RK: Leoš Lukaštík  člen RK : Ing. Jiří Špiřík                                
 
   13. zadávací lhůta:               60 dnů 
________________________________________________________________________________ 
 
2316/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 23   
                                o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.23  
o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 4.6.2012       

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2317/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14 v Havířově-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.7 o vel. 1+2 
na ulici E.Destinnové 1165/14  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 
       Z: ředitel MRA s.r.o. 

 T: 4.6.2012       
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2318/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14 v Havířově – Šumbark__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.15  
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14  v Havířově – Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 4.6.2012       
 

 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2319/37RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7  
                                 o vel. 1+2 na ulici Česká 1199/1 v Havířově – Město____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.7 o vel. 1+2 
na ulici Česká 1199/1  v Havířově – Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 4.6.2012       
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2320/37RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.5.2012 do 1.6.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.5.2012  
    do 1.6.2012 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 1.5.2012  
    do 1.6.2012 dle přílohy č.5 
 
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni  22.5.2012  
    dle přílohy č.6    
 
5. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.7 

________________________________________________________________________________ 
 
2321/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. František Gažík  
                                 a Katarína Gažíková_____________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního pětipokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města manž. Františku Gažíkovi, t.b. Nový Svět 512/6, Havířov-Prostřední 
Suchá a Kataríně Gažíkové, t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
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2322/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Libor Siuda_____________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Liboru Siudovi, t.b. Jarošova 759/6a, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že 
nájemné bude hrazeno měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
2323/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ludvík Baláž___________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Ludvíku Balážovi, t.b. Šrámkova 1401/3, Havířov-Podlesí  

________________________________________________________________________________ 
 
2324/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Semela____________________        
                                                      

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
na základě žádosti opatrovníka města Šenov mimořádné přidělení obecního 
jednopokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou 
města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města  
panu Josefu Semelovi, t.b. Škrbeňská 1107, Šenov  

________________________________________________________________________________ 
 
2325/37RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milena Nárožná_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Mileně Nárožné, t.b. Jana Wericha 457/16, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
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2326/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Petra Sladkowská  
                                a Dalibor Židek__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Petrou Sladkowskou  a synem Daliborem Židkem, t.b. Jedlová 495/6,  
Havířov-Šumbark k bytu č. 30 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2327/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - manž. Jiří Ševěček, Denisa  
                                Ševěčková a manž. Jan Škrdla a Nataša Škrdlová______________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi manžely Jiřím Ševěčkem, Denisou Ševěčkovou a manž. Janem Škrdlou  
a Natašou Škrdlovou,  t.b. Nákupní 420/12, Havířov-Šumbark   
k bytu č.2 o vel. 1+4 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2328/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - souroz. Lukáš Bernatík  
                                a Adriana Bernatíková____________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi panem Lukášem Bernatíkem a jeho sestrou Adrianou Bernatíkovou,  
t.b. Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí  k bytu č. 36 o vel. 1+2  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2329/37RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Zezulová  
                                 a Vladimír Zezula________________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní Marií Zezulovou a jejím synem Vladimírem Zezulou,  
t.b. Na Nábřeží 765/123, Havířov-Město   
k bytu č. 7 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
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2330/37RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu  
                                - Zuzana Rakášová_______________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 2  
o vel. 1+3 v domě na ul. Nákupní 421/10 v Havířově-Šumbarku  
s p. Zuzanou Rakášovou, t.b. Nákupní 421/10, Havířov-Šumbark  
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2331/37RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Adam Bystroň__________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
v domě na ul. 17.listopadu 1033/17 v Havířově-Městě  
p. Adamu Bystroňovi, t.b. 17.listopadu 1033/17, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2332/37RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1420, 1427 a 1428  
                                v k.ú. Havířov-město – výzva k podání nabídek realizace záměru 
                                vybudování stavby halových hromadných garáží s občanskou vybaveností_  
 

Rada města Havířova 
  
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420, 1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město  
    o celkové výměře cca 2 711 m2 , na vybudování stavby halových  
    hromadných garáží s vestavěnou občanskou vybaveností s tím, že záměr  
    prodeje bude zveřejněn na  úřední desce po dobu 30 dnů. 
 
2. vyhlášení výzvy k podání nabídek realizace investičního záměru  
    na vybudování stavby halových hromadných garáží s vestavěnou občanskou  
    vybaveností  na vymezených částech pozemků parc.č. 1420, 1427 a 1428, 
    k.ú. Havířov-město, dle Zadání (viz. příloha č.1) a podmínek příslušných  
    odborů MmH s tím, že nabídka bude dále obsahovat: 
   - návrh ceny za 1 m2 pozemku, minimálně cena 1 500,- Kč/m2 + cena 
    trvalých porostů ve výši 300 690,- Kč  
    - zastavovací a objemovou studii v rozsahu zadání  
    - objem předpokládaných investic 
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  - harmonogram realizace 
 - případné další nabízené participace uchazeče na projektech města 

         - výpis z obchodního rejstříku 
 

Zájemci mohou své nabídky podávat na Magistrát města Havířova,  
nejpozději  do 25.7.2012 do 12.00 hodin na podatelně Magistrátu města  
Havířova v zalepené obálce s označením „Garáže-ul.Komenského“. 

________________________________________________________________________________ 
 
2333/37RM/2012 - Záměr prodeje nemovitostí - objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark,  
                                 a pozemků parc. č. 197, 198, vše v k. ú. Šumbark______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o podporu z IOP – Vznik nízkoprahového zařízení  
v Havířově-Šumbarku 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
záměr prodeje nemovitostí – objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark,  
na pozemku parc. č. 197, a pozemky parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 556 m2 a  části pozemku parc. č. 198, ostatní plocha o výměře  
cca 2000 m2 (pro přístup k objektu), vše v k. ú. Šumbark,  
spol. TOPsystém s.r.o., IČ: 00576158, k provozování chráněné dílny, skladu 
textilního zboží, prodejny a sídla managementu,  
za podmínky: 
- zřízení věcného břemene ve prospěch města na zachování provozu pobočky  
   Městské knihovny Havířov po dobu 20 let, kdy tento závazek vázne ke stavbě  
   a přechází i na dalšího vlastníka 
- zřízení předkupního práva pro město  
 
n e s c h v a l u j e 
 
pronájem 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,  
Ing. Lubomíru Figurovi, IČ: 67680208, k  provozování centra denních služeb 
pro seniory, a k poskytování sociálně výchovné činnosti a odborného 
poradenství pro péči o děti v pěstounských rodinách 

________________________________________________________________________________ 
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2334/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                 Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. záměr  prodeje pozemku parc.č. 1197/135, k.ú. Prostřední Suchá  
    o výměře 2 m2  
    panu Jaromíru Burianovi, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 1148/25   
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
    ve výši 1 060,- Kč,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč 
 
2. záměr  prodeje pozemku parc.č. 1197/232, k.ú. Prostřední Suchá  
    o výměře 2 m2  
    manželům Jiřímu Maslákovi a Blance Maslákové, bytem Havířov-Prostřední   
    Suchá, Plynárenská 672/3   
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
    ve výši 1 060,-  Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2335/37RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2831/1, 2828/1 a parc.č. 2828/2,   
                                 k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2831/1, 2828/1 a parc.č. 2828/2,  
k.ú. Havířov-město,  
o celkové výměře cca 1600 m2,  
panu Martinu Fremlovi, bytem Karvinská 1283/27, Havířov-Město,  
za účelem zahrady,  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2336/37RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice____________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice  
o výměře cca 150 m2  
manželům Ing. Liboru Bukovanskému a Veronice Bukovanské, oba bytem 
Havířov-Bludovice, Farská 1165/1  
za účelem rozšíření zahrady s tím, že bude ponecháno ochranné pásmo 



 
 

USNESENÍ 
z 37. schůze Rady města Havířova 

konané dne 30.5.2012 
 

19 

v šíři 1,5 m od krajnice komunikace ve vlastnictví města,  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2337/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2  
manželům Pavlu Wojcikovi a Evě Wojcikové, oba bytem Havířov-Prostřední 
Suchá, Hornická 654/32, pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 150,- Kč/m2,  
celkem tedy za 2 300,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2338/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice o výměře 21 m2  
paní Michaele Fischerové, bytem Havířov-Podlesí, J. Gagarina 1516/6,  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,- Kč/m2, 
celkem tedy za 20 790,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2339/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice__________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 72 m2,  
paní Aleně Dudové, bytem S. Tůmy 1022, Orlová-Lutyně,   
za účelem zahrady u rodinného domu,  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2340/37RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice__________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice,  
zahrada o výměře 206 m2,  
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paní Anděle Ryszkové, bytem Rodinná 31, Havířov-Bludovice,   
za účelem zahrady,  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2341/37RM/2012 - Prodej nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,  
                                Havířov-Životice_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
projednání prodeje nemovitostí – objektu restaurace č. p. 144 na pozemku  
parc. č. 2538/1 a pozemků parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 871 m2, a parc. č. 2538/2, zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 1021 m2, vše v k. ú. Bludovice 

________________________________________________________________________________ 
 
2342/37RM/2012 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví  
                                 statutárního města Havířov – uzavření Dohody o smluvních službách  
                                 souvisejících s provozováním kanalizace_____________________________    
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. informaci o předpokládané finanční bilanci provozování kanalizace   
    pro veřejnou potřebu dle důvodové zprávy 
 
2. informaci o způsobu stanovení cen v Ceníku provozovatele 2012  
    dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o smluvních službách souvisejících s provozováním 
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova 
(uzavřené dle čl. 8.5 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací) mezi 
statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.  
ve znění dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e   
 
primátora města Havířova podpisem Dohody o smluvních službách 
souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 
statutárního města Havířova mezi statutárním městem Havířov a Technickými 
službami Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 
          T: 06/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2343/37RM/2012 - Dešťová kanalizace a její provozování v r. 2011_______________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o provozování dešťové kanalizace ve vlastnictví statutárního města 
Havířov v roce 2011 dle důvodové zprávy a přílohy -  Roční zpráva 2011  
o provozování dešťové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Havířov    

________________________________________________________________________________ 
 
2344/37RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark___________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemku parc.č. 1028/17 v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického 
plánu označeného jako parc.č. 1028/43, zahrada o výměře 326 m2,  
manželům Oldřichu a Růženě Minaříkovým, bytem Řadová 26,  
Havířov-Šumbark,  
za účelem zahrady u rodinného domu,  
za cenu tržní ve výši 118.012,-Kč (tj. 362,-Kč/m2) + 1.700,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 119.712,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2345/37RM/2012 - Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města,   
                                za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká  
                                republika v.o.s.___________________________________________________     
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
pro účely realizace stavby: č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“,  
umístění vyústění podchodu pro pěší,  
směnu částí pozemku parc. č. 284/14, ostatní plocha, neplodná půda,   
o výměře cca 1000 m2, k.ú. Šumbark, v majetku města, 
za část pozemku  parc. č. 284/2 ostatní plocha, neplodná půda,   
o výměře cca 1000 m2, k.ú Šumbark, v rozsahu dle zaměření dokončené 
stavby,    
ve vlastnictví: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha-Stodůlky, 
IČ: 261 78 541 
s tím, že směna se uskuteční bez finančního vyrovnání, ve vzájemně  
shodných výměrách   

________________________________________________________________________________ 
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2346/37RM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 2990, k. ú. Bludovice_________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup  pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2990, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 210 m2, užívaného jako spojovací chodník  
z ul. U Stadionu, přes potok Stružník 
prodávající: Bohuslav Labudek, U Stadionu 1328/4, Havířov-Podlesí 
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
tj. při výměře 210 m2, celkem 84.155,-Kč      

________________________________________________________________________________ 
 
2347/37RM/2012 - Výkup pozemku parc. č. 713/2, k. ú. Bludovice________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup  pozemku k.ú. Bludovice,  parc. č. 713/2, ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 629 m2, jež je součástí MK Mezidolí  
prodávající: podíloví spoluvlastníci zapsaní na LV 1215 
- Ivana Miĺová, Mezidolí 377/19, Havířov-Bludovice 
- Emílie Kirschnerová, Mezidolí 377/19, Havířov-Bludovice 
- Bohumír Kirschner, Šrámkova 1375/10, Havířov-Podlesí 
- Zlatuše Hollmannová, Jožky Jabůrkové 975/6, Havířov-Město 
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
tj. při výměře 629 m2, celkem 252.065,- Kč      

________________________________________________________________________________ 
 
2348/37RM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6,  
                                 k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, 
užívaných jako MK Modřínová,   
 
a) pozemek parc. č. 1923/10 ostatní plocha, ostatní komunikace,  
    o výměře 345 m2,    

prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 104,  
-  1/24 Skalka Josef, Urxova 437/4, Olomouc - Lazce 
 - 1/24  Brucknerová Jaroslava, Gorazdovo nám. 738/13, Olomouc 
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b) pozemek parc. č. 1923/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,  
    o výměře 409 m2, 

prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 103,  
-  1/72 Skalka Josef, Urxova 437/4, Olomouc - Lazce 
 - 1/72 Brucknerová Jaroslava, Gorazdovo nám. 738/13, Olomouc 
 - 1/72 Hubená Zdeňka, Nuselská 382/86, Praha- Michle 

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74Kč/m2,  
tj. za podíly na pozemcích celkem 18.350,-Kč.    

________________________________________________________________________________ 
 
2349/37RM/2012 - Změna smluvního vztahu a vypořádání pro účely realizace stavby:   
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“_____________________       
 

Rada města Havířova  
 
r u š í 
 
část usnesení RMH  č. 1981/33RM/2012, ze dne 14. 3. 2012, v bodě 2,  kterým 
bylo schváleno  rozšíření rozsahu výpůjčky a věcného břemene  na pozemcích 
parc. č. 3027/3,  k.ú. Horní Suchá a parc. č.1903, k.ú. Prostřední Suchá,  
z původně sjednaných cca 80 m2, na cca 310 m2,  
půjčitelé a povinní: Gustav Zabawski a Jarmila Zabawská, Modřínová 1098/6,  
Havířov-Prostřední Suchá,  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky  
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření 
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
umístěné na pozemku  
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části pozemků parc. č. 3027/3,  k.ú. Horní Suchá a parc. č.1903,  
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 310 m2,    
půjčitelé a povinní: Gustav Zabawski a Jarmila Zabawská, Modřínová 1098/6, 
Havířov-Prostřední Suchá,  
vypůjčitel: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky a veřejných 
částí přípojek umístěných na pozemcích,    
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončeným stokám    
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1860/OSM/2011 

 
                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
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d o p o r u č u j e      
 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemků parc. č. 3027/3, ostatní plocha, neplodná půda,  
o výměře 1820 m2, k.ú. Horní Suchá a parc. č. 1903 ostatní plocha,  
zamokřená plocha, o výměře 140 m2,  
k.ú. Prostřední Suchá, po realizaci výstavby kanalizace na pozemcích,     
prodávající: Gustav Zabawski a Jarmila Zabawská, Modřínová 1098/6, 
Havířov-Prostřední Suchá,  
kupní cena: dohodou 180,-Kč/m2,  
tj. při celkové výměře pozemků 1960 m2, celkem 352.800,-Kč.  

________________________________________________________________________________ 
 
2350/37RM/2012 - Přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1  
                                v k.ú. Havířov-město______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1,  
k.ú. Havířov-město, v hodnotě 400.685,-Kč, 
dárce:  Bytové družstvo Centrum Havířov, IČ: 47677228 

________________________________________________________________________________ 
 
2351/37RM/2012 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563,  
                                 k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 564 o výměře 7 m2 a části pozemku  
parc.č. 563 o výměře 10 m2 , celkem 17 m2 v kat. území Havířov-město 
panu Jaroslavu Matějkovi, bytem Havířov-Město, Kpt. Nálepky 4,  
IČ:  76254496 
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, tabákových 
výrobků s doplňkovým prodejem zboží, mimo rozlévaných alkoholických 
nápojů za podmínek: 
- na dobu neurčitou  od 1.6.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle metodické pomůcky: 
  11 m2 stánek x 1 000,- Kč/m2/rok ………..11 000,- Kč/ročně 
  6 m2 zpevněná plocha, přístup x 60,- Kč……. 360,- Kč/ročně 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou 
  schůdnost přístupu ke stánku 

________________________________________________________________________________ 
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2352/37RM/2012 - Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 335, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky pozemku parc. 335, ostatní plocha, zeleň  
o výměře 4025 m2 v k.ú. Šumbark,  
Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově, IČ: 48806030, 
k vybudování hřiště a dalším úpravám plochy pro aktivity klubu pro děti  
a mládež Maják 

________________________________________________________________________________ 
 
2353/37RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark_______________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 86,46 m2 v 1. poschodí 
objektu zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,  
spol. MUDr. AFANA, s.r.o., IČ: 29442401,  
k provozování ordinace praktického lékaře 

________________________________________________________________________________ 
 
2354/37RM/2012 - Snížení nájemného za nebytové prostory na ul.Pavlovova 2, Havířov-Město 
                                Záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město__  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 197,02 m2 v přízemí  

obytného domu na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město, příspěvkové organizaci 
města Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250,  
z původní sazby nájemného 100,- Kč/m2/rok na smluvní nájemné 500,- Kč 
měsíčně bez DPH od 1. 6. 2012 do 31. 8. 2012 

 
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 197,02 m2  
    v přízemí obytného domu na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město, za podmínek: 

1. Minimální nájemné je stanoveno na částku 300,- Kč/m2/rok bez DPH. 
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. 
4. 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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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky veřejné soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2355/37RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže na pronájem garáže na ul. J. Vrchlického 14,   
                                Havířov-Podlesí  
                                Obecný záměr pronájmu garáže na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí_ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že do veřejné soutěže p. č. 4/OSM/2012 – na pronájem nebytových prostor  
– garáže v obytném domě na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí,  
nebyla podána žádná nabídka 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor - garáže o výměře 19,11 m2 
v obytném domě na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí.  
Minimální nájemné je stanoveno na 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH. 

________________________________________________________________________________ 
 
2356/37RM/2012 - Žádost o snížení nájemného________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 183 m2 v přízemí objektu  
na Dlouhé tř.  17, Havířov-Město, nájemkyni p. Petře Benešové, IČ: 76631249,  
po dobu stavebních úprav od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012  
na smluvní nájemné 5.000,- Kč měsíčně bez DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
2357/37RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________  
                

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor o výměře 58,80 m2 ve 3. nadzemním podlaží 
objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, 
nájemci p. Michalu Polákovi, IČ: 86919172,  
a to část nebytových prostor o výměře 20 m2  
pro p. Pavlu Ujfalušiovou, IČ: 87969653, k provozování masáží,  
za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
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2358/37RM/2012 - Přijetí daru______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí daru – Pamětní desky vojákům a letcům padlým na všech frontách  
2. světové války z oblasti Těšínska, umístěného na pozemku parc. č. 3918,  
k.ú. Havířov-město, od vlastníka Československé obce legionářské,  
IČ: 00507687, v hodnotě 356.000,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem darovací smlouvy 

             
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2359/37RM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku 
                                Nabídka přebytečného majetku od  příspěvkových organizací___________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ekologickou likvidaci speciálního protipožárního vozu AVIA 30 L,  
rok výroby 1980,  RZ: KI 79-21, výrobní číslo karoserie: 8005530,  
výrobní  číslo motoru: 13180-05173, inventární číslo 606902260007, 
pořizovací cena 110 466,- Kč,  který je  ve správě organizačního odboru MMH 
a v užívání  sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit     
bezúplatné převzetí přebytečného majetku  
 
 - dětský nábytek, rok pořízení 1977, dle přílohy č. 1, v celkové pořizovací  
ceně 9035,- Kč, který až dosud užívá příspěvková organizace Mateřská škola 
Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319,  IČ: 61988626, sídlo Havířov-Podlesí, 
Kosmonautů 1319/7, PSČ 736 01 
 
- kopírovací stroj Toshiba, rok pořízení 1999,  
inventární číslo u MMH:  000000021521, pořizovací cena 86 302,80 Kč 
zůstatková cena: 0 Kč,  který dosud užívá příspěvková organizace Základní 
škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 619 88 723 

________________________________________________________________________________ 
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2360/37RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise školské Rady města Havířova________________  
      

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise školské Rady města Havířova za rok 2011  
a za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2361/37RM/2012 - Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a Technickými  
                                 službami Havířov, a.s. – Regenerace náměstí Nad Terasou______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dohody o partnerství mezi statutárním městem Havířov,  
IČ: 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město, 736 01  
a Technickými službami Havířov a.s., IČ: 25375601  
se sídlem Karvinská 66/1461, Havířov-Město, 736 01,  
v rámci projektu „Regenerace náměstí Nad Terasou“ spolufinancovaného 
z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova pana Ing. Zdeňka Osmanczyka 
podpisem dohody o partnerství 

________________________________________________________________________________ 
 
2362/37RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
     

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

________________________________________________________________________________ 
 
2363/37RM/2012 - Složení pracovní skupiny pro posouzení a realizaci projektu  
                                „Areál volného času v Havířově“____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
složení pracovní skupiny pro posouzení a realizaci projektu  
„Areál volného času v Havířově“ dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
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2364/37RM/2012 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu z Nadace OKD v nadačním   
                                 programu „Pro radost“___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem  
J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město  
přijetí grantu z Nadace OKD v nadačním programu „Pro radost“. 

 
           Z: ředitel DsH 

          T: červen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2365/37RM/2012 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na audit technického   
                                 a ekonomického řešení přeložky silnice I/11__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Smlouvu se Sdružením pro přeložku a výstavbu komunikace I/11  
v úseku Havířov-Třanovice, IČ: 75147289,  
o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu auditu technického  
a ekonomického řešení Studie silnice I/11 Havířov – Třanovice dle Přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e  
 
podpisem této smlouvy primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka        

           
          Z: vedoucí OIV 
                                                                                                                     T: 15.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2366/37RM/2012 - Uzavření Servisní smlouvy na zajištění správy, provozu, údržby a obnovy  
                                 veřejného osvětlení_______________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. základní principy Servisní smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 
 
2. platební mechanismus činností dle předmětu Servisní smlouvy ve znění  
    dle přílohy č. 3 
 
3. návrh Plánu obnovy na roky 2012-2016 ve znění dle přílohy č. 5 
 
4. stanovisko advokátní kanceláře k Servisní smlouvě ve znění dle přílohy č. 1 
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d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
1. základní principy Servisní smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 
2. platební mechanismus činností dle předmětu Servisní smlouvy na rok 2012  
    ve znění dle přílohy č. 3 
3. návrh Plánu obnovy na roky 2012-2016 ve znění dle přílohy č. 5 
4. stanovisko advokátní kanceláře k Servisní smlouvě ve znění dle přílohy č. 1 
 
schválit 
1. zajištění správy provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení  
    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. uzavření Servisní smlouvy (bez příloh) mezi statutárním městem Havířov  
    a Technickými službami Havířov a.s. dle přílohy č. 4 
 
pověřit  
náměstka primátora Ing. Petra Smrčka podpisem Servisní smlouvy mezi 
statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s. 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: červen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2367/37RM/2012 - Výpověď smlouvy na dodávku služeb (zajištění provozu, údržby a oprav  
                                 veřejného osvětlení na území statutárního města Havířova)  
                                 č. E/573/OMHD/05_______________________________________________  
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení smlouvy na dodávku služeb č. E/573/OMHD/05 ve znění pozdějších 
dodatků se zhotovitelem MORYS spol. s r.o., se sídlem Rudé armády 247, 
Paskov, IČ: 42864771, ke dni 30.6.2012  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem výpovědi smlouvy č. 
E/573/OMHD/05 ve znění pozdějších dodatků  

 

                                                                                                  Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2368/37RM/2012 - Výpověď smlouvy o nájmu sloupů veřejného osvětlení k provozování  
                                 reklamní činnosti č. E/440/OMH/04_________________________________  
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení smlouvy o nájmu veřejného osvětlení k provozování reklamní 
činnosti č. E/440/OMH/04 ve znění pozdějších dodatků  
s nájemcem Zdeněk Weiss – jeloustoun,  
místo podnikání  Havířov -Město, ul. Lípová 716/19 ke dni 30.6.2012   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem výpovědi smlouvy  
č. E/440/OMH/04 ve znění pozdějších dodatků  

 

                                                                                                  Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 6/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2369/37RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
                                „Přestupní terminál veřejné dopravy Havířov“ podle zákona o posuzování  
                                vlivů na životní prostředí__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Přestupní terminál 
veřejné dopravy Havířov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem  
tohoto vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 31.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2370/37RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k posudku 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  
 
n e s o u h l a s í  
 
se záměrem „Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1,650/2 a 645/1,   
k.ú. Dolní Suchá“ zejména z těchto důvodů:  
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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 Havířova, 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, 
volnočasovými a výrobními aktivitami, a to s cílem dosažení optimální 
organizace území bez vzájemně se rušících činností  

 
s c h v a l u j e  
 
vyjádření statutárního města Havířov k posudku 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  
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  
 

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 30.5.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2371/37RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování   
                                 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v uplynulém období  
                                 let 2011 - 2012___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování  
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v uplynulém období  
let 2011 – 2012 v rozsahu přílohy č. 1 a č. 3 tohoto materiálu 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje v uplynulém období  
let 2011 - 2012 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 
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odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury a na vědomí  
Ředitelství silnic a dálnic, odbor přípravy staveb Brno 

________________________________________________________________________________ 
 
2372/37RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých Arcelor  
                                Mittalem, Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR  
                                a Nadačním fondem Kousek po kousku______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých Arcelor Mittalem, 
Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR  
a Nadačním fondem Kousek po kousku v celkové výši 301.820,- Kč  
příspěvkovými organizacemi města dle přílohy č. 1, 2, 3 
 
1. Městská knihovna Havířov, Havířov – Město, Svornosti 86/2, budova G 
    (IČ 00 60 12 50) 

na projekt:  
Zachování a šíření tradic regionu 
         ………………100.000,- Kč 

 
2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57    

okres Karviná (IČ 61 98 86 00) 
na projekt:  
Přírodní školy 
      ………..…...... 70.000,- Kč 

 
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČ 48 80 52 89) 
na projekt:  
Čtení a hospodaření? Tomu rozumím! 
       ………….……71.820,- Kč 

 
4. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201 (IČ 61 98 85 61) 

na projekt:  
Zdravé dýchání 
         ……….….……60.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2373/37RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – ZŠ M. Kudeříkové,  
                                příspěvková organizace____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola  
Havířov – Město M. Kudeříkové 14, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) 
v pořizovací ceně 59.700,- Kč včetně DPH: server 

________________________________________________________________________________ 
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2374/37RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012   
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________ 
       

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám a středisku volného času v celkové výši 355.940,- 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 2012 o uvedené částky dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2375/37RM/2012 - Stanovení platu řediteli ZŠ Jarošova a ředitelce ZŠ M. Pujmanové_______ 
  

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
1. plat PaedDr. Václavu Hujerovi, řediteli Základní školy Havířov-Šumbark  
    Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, od 1.6.2012  
    dle přílohy č. 1 
 
2. plat Mgr. Aleně Kubíčkové, ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark  
    M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, od 1.6.2012 dle přílohy č. 4 

________________________________________________________________________________ 
 
2376/37RM/2012 - Jmenování na pracovní místa ředitelů MŠ, ZŠ a školského zařízení, jejichž   
                                 zřizovatelem je statutární město Havířov____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
usnesení jednotlivých konkurzních komisí dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e 
 
s účinností od 1.8.2012 na pracovní místo ředitele: 

 

1. Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace 
  Mgr. Ivu Badurovou 
 
2. Základní školy a Mateřská školy Havířov-Životice Zelená, příspěvková  
    organizace 
    Mgr. Blanku Helštýnovou 



 
 

USNESENÍ 
z 37. schůze Rady města Havířova 

konané dne 30.5.2012 
 

35 

3. Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
    organizace 
    PaedDr. Svatopluka Nováka 
 
4. Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace 
    Mgr. Jiřího Brabce 
      
5. Základní školy Havířov- Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
    Mgr. Alenu Kubíčkovou 
 
6. Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  
    organizace 
    Mgr. Vladimíra Kosňovského 
 
7. Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím  
    Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace 
    Mgr. Romana Kaderku 
 
8. Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
    organizace 
    Ing. Vieru Horváthovou 
 
9. Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    Mgr. Igora Zaťka 
 
10. Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,    
      příspěvková organizace  
      Mgr. Elišku Tomíčkovou 
 
11. Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,    
      příspěvková organizace 
      PaedDr. Václava Hujera 
 
12. Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
      Mgr. Helenu Klimšovou 
 
13. ASTERIX-střediska volného času Havířov, příspěvková organizace 
      Bc. Evu Kiedroňovou 
 
14. Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
      Bc. Miroslavu Tureckou 
 
15. Mateřské školy Havířov-Podlesí E Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
      Bc. Yvettu Polákovou 
 
16. Mateřské školy Havířov-Město Čs. armády 5/201 
      p. Danu Tomicovou 
 
17. Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 
      p. Janu Šenkovou 
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18. Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  
      organizace 
      p. Janu Lengsfeldovou 
 
19. Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
      p. Světluši Svobodovou 
 
20. Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
      Bc. Zdeňku Hýžovou 
 
21. Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 
      p. Hanu Binarovou 
 
22. Mateřské školy Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 
      p. Evu Kubeczkovou 
 
23. Mateřské školy Havířov-Město Puškinova 7a/908 
      p. Ingrid Němcovou 
 
24. Mateřské školy Havířov-Město Radniční 7/619 
      Bc. Šárku Hofrichtrovou 
 
25. Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
      Bc. Renatu Slowikovou 
 
26. Mateřské školy Havířov-Město Sukova 2a 
      p. Hanu Santariusovou 

________________________________________________________________________________ 
 
2377/37RM/2012 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky  
                                 MŠ U Stromovky a MŠ Přímá______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky Mateřské školy  
    Havířov-Město U Stromovky 60 
 
2. vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky Mateřské školy  
    Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  
 
3. znění veřejných oznámení o konání konkurzních řízení dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e 
 
1. konkurzní komisi pro MŠ U Stromovky ve složení: 

Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové: Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  
                     Alexandra Straková, DiS. , zástupce krajského úřadu MSK 
   Bc. Yvetta Poláková, odborník v oblasti státní správy 
  Taťána Korpesiová, pedagogický pracovník 
  Mgr.Milena Kovačíková, školní inspektor České školní inspekce 
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2. konkurzní komisi pro MŠ Přímá ve složení: 
    Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
    Další členové:Mgr. Blanka Gelnarová, zástupce zřizovatele  
                         Alexandra Straková, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy 
   Blanka Penevová, pedagogický pracovník 
   Mgr.Milena Kovačíková, školní inspektor České školní inspekce 

_________________________________________________________________________________ 
 
2378/37RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                 a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol  
                                 a Havířovská liga středních škol____________________________________ 
              

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze 
školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2012  
určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků 
havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů sportovních 
soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“ v roce 2012,  a to takto: 

 
    23 760,- Kč Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,   
     příspěvková organizace IČ 13 64 42 89 
      z toho: 15 760,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky 
            8 000,- Kč ………… pořádání  Havířovské ligy  
 
    14 400,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  
     Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61 
     z toho:  6 400,- Kč ………… sportovní kroužky 
        8 000,- Kč ………… pořádání  Havířovské ligy  
                
     21 080,- Kč    Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková  
     organizace, IČ 62 33 15 66  
          z toho: 12 080,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky 
              9 000,- Kč ………….pořádání  Havířovské ligy 
        
      20 880,- Kč Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková  
     organizace, IČ 62 33 15 58 
      z toho: 10 880,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky 
        10 000,- Kč ………… pořádání  Havířovské ligy 
 
      29 840,- Kč Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  
     IČ 62 33 15 82, na sportovní kroužky 
 
   43 840,- Kč   Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková  
     organizace, IČ 13 64 42 71 

   z toho:  37 840,- Kč ………… sport. a mimosport. kroužky 
            6 000,- Kč ………… pořádání  Havířovské ligy 
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     3 000,- Kč Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov,  
     IČ 44 93 84 03, na pořádání Havířovské ligy 
 

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.                                        
 
        T: srpen 2012 

          Z: vedoucí OŠK 
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze 
školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2012 určené 
na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských 
středních škol, a na částečnou úhradu nákladů sportovních soutěží v rámci 
„Havířovské ligy středních škol“, a to takto: 

         
 55 520,- Kč   Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark,  
   Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace,  
   IČ 13 64 42 97 
    z toho:  39 520,- Kč ………… sport. a mimosportovní kroužky 
                  16 000,- Kč ………… pořádání  Havířovské ligy  
 
 15 000,- Kč    Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, na pořádání Havířovské ligy 
 
      8 000,- Kč   Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91,  
   na pořádání Havířovské ligy 
 
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci. 

________________________________________________________________________________ 
 
2379/37RM/2012 - Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských  
                                základních škol___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských 
základních škol v dopoledních hodinách ve Sportovní hale Žákovská  
dle přílohy č. 1 
 
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III.  
na rok 2012 zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 3 do návrhu úprav rozpočtu III. 
na rok 2012 o částku ve výši 120,00 tis. Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2380/37RM/2012 - Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna  
                                Havířov_________________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov s účinnosti 
od 1. 6. 2012, dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
2381/37RM/2012 - OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – rozhodnutí o výběru  
                                 nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
u veřejné zakázky č. OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Česká spořitelna, a.s.,  
    IČ: 45244782, která předložila nabídku s nabídkovou cenou  
    celkem 12.147.472,22 Kč bez i včetně DPH  
    (pevná úroková sazba 2,54% p.a.) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů takto:  
    2. místo: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších dokumentů 
souvisejících s ukončením zadávacího řízení 
 
u k l á d á 

 
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  

          Z: vedoucí OPS 
          T: 6.6.2012 
 

2. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním 
    systému o veřejných zakázkách 
 

               Z: vedoucí OPS 
          T: 7/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2382/37RM/2012 - Žádost o schválení projektu ,,Program podpory ozdravných pobytů dětí  
                                z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení projektu ,,Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší“ Státnímu fondu životního prostředí ČR dle 
důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem 
předloženého projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení projektu 

________________________________________________________________________________ 
 
2383/37RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10  
                                 – „Ostatní dotace a dary“_________________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
1. rozdělení dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012 ze sportovní sféry  
    pro Městský Fotbalový Klub Havířov, IČO 27 00 82 40   
    na projekt „Fragaria cup 2012“ ve výši 70 000,- Kč  
 
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem 
 
pověřit 
Ing. Daniela Pavlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem  
dohody o poskytnutí dotace 

                                                                                                  Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                 T: 7/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2384/37RM/2012 - UŘ/2/OIV/12 – „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - stavba  
                                 č. 6080 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________ 
                                     

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku UŘ/2/OIV/12 - „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ 
(číslo stavby 6080) společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem 113 19  Praha 1, 
Národní 10, IČ: 45274924, která předložila nejvhodnější nabídku  
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s výší nabídkové ceny 30.808.884,-Kč bez DPH (36.970.661,-Kč včetně DPH), 
s lhůtou realizace 184 dnů a s reakční dobou nástupu k odstranění vad  
v záruční době 24 hodin 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo:  SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí,  
  Železničního vojska 1386, IČ: 60775530 
3. místo: IMOS Brno, a.s., se sídlem 627 00 Brno, Olomoucká 174,  
  IČ: 25322257 
4. místo: KARETA s.r.o., se sídlem 792 01 Bruntál, Krnovská 51, IČ: 62360213 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na veřejnou zakázku UŘ/2/OIV/12 - „Regenerace náměstí Nad 
Terasou 1.etapa“ (číslo stavby 6080)   
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova Mgr. Bc. Milanu Konečnému 
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení 
   

 Z: vedoucí OIV 
   T: 5.6.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2385/37RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní  
                                středisko Havířov_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Havířov, IČ 003 17 985, kterou se mění a doplňuje 
odst. 2  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ takto: 
 
„2. Hlavní předmět činnosti: 
      2.1. Zajišťování provozu objektů svěřených zřizovatelem do správy  
              příspěvkové organizace - kina, kulturní domy včetně výstavních síní  
              s prodejem uměleckých děl a katalogů.  
      2.2. Zajišťování všech forem kulturně výchovné činnosti, mimoškolní  
              výchovy a vzdělávání, realizování a spolupořadatelství společenských,  
              kulturních a vzdělávacích akcí, včetně zprostředkovávání těchto akcí  
              a služeb.  
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      2.3. Zajišťování všech forem zájmově umělecké činnosti, podpora tvořivé  
             a tvůrčí činnosti obyvatel. 
      2.4. Zajišťování propagace všech oblastí činnosti příspěvkové organizace  
             s využitím veškerých dostupných forem propagace.                                            
      2.5. Vydávání periodického tisku „Radniční listy“ včetně inzerce a dalších  
             propagačních materiálů. 
      2.6. Organizace, zajišťování a spolupořadatelství celoměstských kulturně  
             společenských projektů v plném rozsahu realizace, včetně doplňkového  
             prodeje, na venkovních prostranstvích a mimo objekty spravované  
             příspěvkovou organizací. 
      2.7. Poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných  
             příspěvkovou organizací.“  
 
pověřit 
podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 31.10.2009  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
 
2386/37RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  
                                a rekreačních zařízení Havířov_____________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 003 06 754, kterou se doplňuje 
odst. 2  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ takto: 
 

„2. Hlavní předmět činnosti: 
  2.1. Provozování zařízení svěřených do správy příspěvkové organizace  
         z majetku zřizovatele. 
  2.2. Zajišťování výuky plavání dětí.  
  2.3. Zajišťování sportovních služeb. 
  2.4  Poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných  
         příspěvkovou organizací.  
 
pověřit 
podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 31.10.2009  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
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2387/37RM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2011_________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
 
1. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011,  
    IČ 750 66 611, dle přílohy č. 1. 
 
2. Zprávu odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu  
    Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku  
    měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 ze dne 14.5.2011, dle přílohy č. 1. 

________________________________________________________________________________ 
 
2388/37RM/2012 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.  
    dne 15.6.2012 v 10:15 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s.,  
    Skalní 1088, Hranice I-Město 
 
2. pořad jednání řádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
 
u k l á d á   
 
zástupcům města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:  
 
bod 2. Volba orgánů valné hromady  
            – hlasovat pro zvolení osob dle Přílohy č. 2 
bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011  
            – hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu představenstva 
bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2011  
            – hlasovat pro schválení rozdělení zisku dle Přílohy č. 3 
bod 7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady  
         – hlasovat pro schválení dle Přílohy č. 4 
bod 8. Volba člena představenstva  
            – hlasovat pro zvolení Ing. Radoslava Bendíka za člena představenstva 
bod 9. Určení auditora (§ 17/1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)  
            – hlasovat pro schválení auditora FINAUDIT s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
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2389/37RM/2012 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  
    IČ: 47677287, dne 6.6.2012 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1,  
    735 35 Horní Suchá  
 
2. program řádné valné hromady ve znění přílohy č. 1  

 
u k l á d á   
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 
bod 2. – Volba orgánů valné hromady  
  – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva 
bod 5. – Schválení roční účetní závěrky 2011  
  – hlasovat pro schválení účetní závěrky dle Přílohy č. 2 
              Rozdělení zisku za rok 2011  
  – hlasovat pro schválení dle Přílohy č. 3 
bod 6. – Odvolání a volba člena dozorčí rady  
  – hlasovat pro znovuzvolení Zdeňka Lanzendörfera za člena  
              dozorčí rady  
bod 7. – Schválení Podnikatelského záměru VII – hlasovat pro schválení  
              podnikatelského záměru dle Přílohy č. 4 
bod 8. – Změna Stanov společnosti – hlasovat pro schválení změny stanov  
            společnosti dle Přílohy č. 5 

________________________________________________________________________________ 
 
2390/37RM/2012 - 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.“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. zvolení pana Ing. Karla Chodury  
    do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a.s., 
2. zvolení pana Ing. Petra Špoka  
    do funkce místopředsedy dozorčí rady HTS, a.s.,   
3. zvolení pana Karla Sachmerdy  
    do funkce místopředsedy představenstva HTS, a.s., 

________________________________________________________________________________ 
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2391/37RM/2012 - Změna v Komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
požadavek Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH  
na odvolání členky komise Bc. Andrey Ševěčkové uvedený v Zápise č.2 
z jednání komise konané dne 28.3.2012, č. jed. KP/29230/2012  
 
o d v o l á v á 
 
paní Bc. Andreu Ševěčkovou z funkce členky Komise pro regionální  
spolupráci a partnerské vztahy Rady města Havířova 
 
s účinností od 31.5.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2392/37RM/2012 - Schválení podání žádosti o dotaci v rámci fondu Mikroprojektů  
                                Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika  
                                 – Polská republika 2007 – 2013 vedeného Euroregionem Těšínské Slezsko  
                                 - projekt „II Polsko-česká odborná setkání“__________________________ 
     

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
1. Účast města Havířova ve společném projektu typu B „II 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“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2393/37RM/2012 - ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž  
                                 kontejnerových stání“ – č. stavby 11018 – posouzení nabídek  
                                 před elektronickou aukcí__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
povinnost zadavatele v zadávacím řízení č. ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD 
Havířov - dodávka a montáž kontejnerových  stání“ (č. stavby 11018) zajistit 
utajení totožnosti účastníků elektronické aukce  
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení č. ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka  
a montáž kontejnerových stání“ (č. stavby 11018) uchazeče uvedeného 



 
 

USNESENÍ 
z 37. schůze Rady města Havířova 

konané dne 30.5.2012 
 

46 

v příloze č. 1 z důvodů nesplnění požadavků zadávacího řízení – neposkytnutí 
požadované jistoty  
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
rozhodnutí o vyloučení uchazeče  
 
u k l á d á 
 
oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče   

          Z: vedoucí OPS 
          T: 4.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2394/37RM/2012 - Žádost o poskytnutí dotace – Ministerstvo dopravy ĆR_________________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o neinvestiční dotaci ve výši 58.071,- Kč poskytovateli 
Ministerstvu dopravy ČR na zajištění provozně jednotného prostředí pro provoz 
Centrálního registru vozidel 
 

 Z: vedoucí OSR 
          T: 31.5. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2395/37RM/2012 - Analýza zabezpečení budov ve vlastnictví města a jeho příspěvkových  
                                organizací_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
                                                                         
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na službu – provedení analýzy 
zabezpečení budov ve vlastnictví města a jeho příspěvkových organizací 

 
     Z: tajemník MMH  
                  T: 6/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2396/37RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Jastrzębie-Zdrój v Polsku dne 27.6.2012____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Dagmar Čuntové, ředitelky Městské knihovny 
Havířov, do  Jastrzębie-Zdrój v Polsku dne 27.6.2012  
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na jednání Redakční rady připravovaného společného česko-polského projektu 
„Historie psaná uhlím-hornické tradice partnerských měst Havířova  
a Jastrzębie – Zdrój“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2397/37RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Jastrzębie-Zdrój v Polsku dne 2.6.2012_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu RNDr. Vladimíra Macha, člena komise RMH pro 
regionální spolupráci a partnerské vztahy,  
do Jastrzębie-Zdrój v Polsku dne 2.6.2012 na oslavy partnerského města  

________________________________________________________________________________ 
 
2398/37RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 

 
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/45 632/Kl/2012 
 
V Havířově dne 13.6.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.6.2012 

I.část 
 
 
2399/38RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 38. schůze RMH, konané dne 13.6.2012 
 
2400/38RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 37. schůze RMH  
 
2401/38RM/2012 - Schválení programu 38. schůze RMH, konané dne 13.6.2012 
 
2402/38RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2403/38RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9  
                                o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1079/14 v Havířově-Město 
 
2404/38RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+1 na ulici Hlavní třída 230/72 v Havířově-Město 
 
2405/38RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+3          
                                 v domě na ulici U Lesa 282/1a v Havířově-Městě 
 
2406/38RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 1+3  
                                 v domě na ulici Na Nábřeží 751/ 139  v Havířově - Městě 
 
2407/38RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                 bytů 
 
2408/38RM/2012 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –Regenerace obytných  
                                 domů“-  Stavba č. 9068 – 4.etapa „Regenerace obytného domu  
                                 na ul. E. Destinnové 1a/1167, 1b/1168, 1c/1169 – uzavření Dodatku č. 6  
                                 ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10    
  
2409/38RM/2012 - Uzavření dodatku č. 13 mandátní smlouvy s Městskou realitní  
                                 agenturou, s.r.o.  
 
2410/38RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Heleny Malířové 1154/6   
                                 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
 
2411/38RM/2012 - „Výměna střešní krytiny, hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429,   
                                Havířov-Bludovice“ - vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
 
2412/38RM/2012 - Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo - Městská realitní agentura, s.r.o.  
                                Havířov        
 
2413/38RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých MŠMT 
 
2414/38RM/2012 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2012 
 
2415/38RM/2012 - Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro Základní školu Havířov-Bludovice,  
                                 Selská pro školní rok 2012/2013  
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2416/38RM/2012 - Poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov  
                                 na výstavbu hřiště s umělým povrchem  
 
2417/38RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
                                sportovním a mimosportovním subjektům  
 
2418/38RM/2012 - Ustanovení ředitele na ZŠ Gen. Svobody 
 
2419/38RM/2012 - Návrh na stanovení platu nově jmenovaným ředitelům mateřských škol,  
                                základních škol a ředitelce Asterix - střediska volného času 
 
2420/38RM/2012 - Poskytnutí věcného a finančního daru 
             
2421/38RM/2012 - Jmenování nového člena konkurzní komise 
 
2422/38RM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  
          
2423/38RM/2012 - Jmenovité přidělení obecních bytů ve veřejném zájmu v r. 2012 
 
2424/38RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Slowiková        
 
2425/38RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Karin Římanová        
 
2426/38RM/2012 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město 
 
2427/38RM/2012 - Záměr prodeje  pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2428/38RM/2012 - Záměr směny pozemků pro účely realizace stavby: „Regenerace panel.    
                                 sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“ 
 
2429/38RM/2012 - Výkup  pozemků k.ú. Bludovice – paní Gawlasová           
 
2430/38RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Chyliková          
 
2431/38RM/2012 - Výpůjčka a výkup pozemků pro účely realizace stavby „Odkanalizování   
                                města Havířova, městská část Havířov – Bludovice, IV. etapa - lokalita  
                                Zákostelí“    
    
2432/38RM/2012 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2433/38RM/2012 - Výpůjčka  pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice 
 
2434/38RM/2012 - Žádost společnosti HOPL games s. r. o. 
 
2435/38RM/2012 - Ukončení nájmu dohodou, Záměr pronájmu nebytových prostor formou  
                                 veřejné soutěže – garáž na ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark 
 
2436/38RM/2012 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce pozemků 
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2437/38RM/2012 - Poskytnutí daru vyprošťovací sady městu Andělská Hora 
 
2438/38RM/2012 - ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída  
                                 – změna smluvních podmínek 
 
2439/38RM/2012 - Zadání Územního plánu Havířov 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.6.2012 

I.část 
 
2399/38RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 38. schůze RMH, konané dne 13.6.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 38. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 13.6.2012 

                                   p. Vojtěcha KOZÁKA 
________________________________________________________________________________ 
 
2400/38RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 37. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisu z 37. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 30.5.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2401/38RM/2012 - Schválení programu 38. schůze RMH, konané dne 13.6.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.6.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
2402/38RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
2225/30/08 Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko  

– informativní zpráva 
2120/34RM/2012 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č.29/OIV/11 
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v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
 
88/4RM/2010 Smluvní vztahy pro účely realizace staveb odkanalizování 

Havířova, městských částí Bludovice, Prostř.Suchá, Dolní 
Suchá a Dolní Datyně            

1370/23RM/2011 Legalizace kanalizace v Havířově-Dolní Suché lokalita  
Prachatická-Nad Tratí             

1515/25RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“  

2091/34RM/2012 Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městské části Dolní Suchá, 
Šumbark a Prostřední Suchá“          

2092/34RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1022/1, 
1022/4, k.ú.Šumbark       

2165/35RM/2012 Pronájem pozemku parc.č. 1919/2, k.ú. Šumbark 
2170/35RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1714/1, 

1714/6, 1714/7, 1714/57, 2648/1, k.ú. Prostřední Suchá 
2180/35RM/2012 Pronájem nebytových prostor a pozemku – areál sběrného 

dvora v Havířově-Šumbarku 
2258/36RM/2012 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14,  

k.ú. Bludovice 
2263/36RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce a.s. 
2282/36RM/2012 Tuzemský rehabilitační pobyt seniorů v roce 2012 – vratka 

za neúčast 
2286/36RM/2012 „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory  

a poradenství“ – výběr nejvhodnější nabídky 
2289/36RM/2012 Počet zaměstnanců MMH 
2316/37RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 

jednotku č. 23 o vel. 0+1 na ulici Jarošova 1194/31b 
v Havířově-Šumbark 

2317/37RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 7 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14 
v Havířově-Šumbark 

2318/37RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 15 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1165/14 
v Havířově-Šumbark 

2319/37RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 7 o vel. 1+2 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-
Město 

2354/37RM/2012 Snížení nájemného za nebytové prostory na ul.Pavlovova 2 
Havířov-Město  
Záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Pavlovova 2, 
Havířov-Město 

2367/37RM/2012 Výpověď smlouvy na dodávku služeb (zajištění provozu, 
údržby a oprav veřejného osvětlení na území statutárního 
města Havířova) č. E/573/OMHD/05  

2368/37RM/2012 Výpověď smlouvy o nájmu sloupů veřejného osvětlení 
k provozování reklamní činnosti č. E/440/OMH/04  
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2369/37RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  
„Přestupní terminál veřejné dopravy Havířov“ podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  

2370/37RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k posudku 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  

2371/37RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o 
uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje v uplynulém období let 2011 - 2012 

2384/37RM/2012 UŘ/2/OIV/12 – „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. 
etapa“ - stavba č. 6080 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky                                    

2393/37RM/2012 ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a 
montáž kontejnerových stání“ – č. stavby 11018 – 
posouzení nabídek před elektronickou aukcí 

2394/37RM/2012 Žádost o poskytnutí dotace – Ministerstvo dopravy ĆR  
 

 
 
2403/38RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9  
                                o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1079/14 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 9 o vel. 1+2 
na ulici K.V.Raise 1079/14 v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 18.6.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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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2404/38RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                o vel. 1+1 na ulici Hlavní třída 230/72 v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 

s c h v a l u j e 

záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.5 o vel. 1+1 
na ulici Hlavní třída 230/72, v Havířově – Město 
  

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2405/38RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+3  
                                 v domě na ulici U Lesa 282/1a v Havířově-Městě______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+3  
v domě na ulici U Lesa 282/1a  v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této 
bytové jednotky je  stanoveno ve výši  2.696,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem  
tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 18.6.2012 

 
s v ě ř u j e 
 
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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2406/38RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13 o velikosti 1+3  
                                 v domě na ulici Na Nábřeží 751/ 139 v Havířově-Městě_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 13 o velikosti 1+3  
v domě na ulici Na Nábřeží 751/139  v Havířově – Městě, měsíční nájemné  
u této bytové jednotky je stanoveno ve výši  2.870,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem tohoto 
záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
                                                                                                   T: 18.6.2012 

                                                                                                                                                       
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2407/38RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.5.2012 do 1.6.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.5.2012  
    do 1.6.2012 dle přílohy č.2 
 
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.5.2012  
    do 1.6.2012 dle přílohy č.4 
 
3. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 4.6.2012 
    dle přílohy č.5    
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4. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.6 
 
5. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.7 

________________________________________________________________________________ 
 
2408/38RM/2012 - „IPRM pro IOP Zóna  Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných  
                                 domů“-  Stavba č. 9068 – 4.etapa „Regenerace obytného domu  
                                 na ul. E. Destinnové 1a/1167, 1b/1168, 1c/1169 – uzavření Dodatku č. 6  
                                 ke Smlouvě o dílo č.738/OIV/10____________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                                                 
                                                                         
1. změny položkového rozpočtu – Přílohy ke Smlouvě o dílo  č. dle objednatele  
    738/OIV/10 – související s rozšířením předmětu smlouvy 
 
2. uzavření Dodatku č. 6 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. 9066 – 4 etapa „Regenerace 
obytného domu na ul. E.Destinnové 1a/1167, 1b/1168, 1c/1169  
v Havířově-Šumbarku“ rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, kterým  
se cena díla celkem v Čl. VI. snižuje o částku 5 200, - bez DPH,  
tj. o 5 928,- vč. DPH dle Přílohy č.1. 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 6  ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 738/OIV/10  
ze dne 29.6.2010 
                      
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 6  ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 
738/OIV/10  

          Z: ředitel MRA 
          T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2409/38RM/2012 - Uzavření dodatku č. 13 mandátní smlouvy s Městskou realitní  
                                 agenturou, s.r.o._________________________________________________  

 
Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 13 mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007 
uzavřené mezi statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, 
s.r.o., IČ 64084744,  kterým se doplňuje Příloha č. 3 mandátní smlouvy – 
„Seznam činností, které je mandatář povinen vykonávat samostatně dle 
mandátní smlouvy, části první, čl. 1, odst. 2.“, bod 3. o nové písmeno o)  
tohoto znění: 



 
 

USNESENÍ 
z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 
 

11 

„o) předat mandantovi  podklady ke zveřejnění údajů o veřejných zakázkách na 
profilu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách, jeho prováděcích 
předpisů nebo dle rozhodnutí mandanta ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
nastala právní skutečnost, která zakládá povinnost zveřejnit informaci  (např. 
datum uzavření smlouvy včetně jejich dodatků, den uhrazení ceny, zahájení 
zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku, doručení rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče, pokud si zveřejnění mandatář vyhradil v zadávacích 
podmínkách  apod.) a to: 

   1. v písemné formě na podatelnu mandanta v zalepené obálce označené: 
    Magistrát města Havířova 
    Odbor právních služeb 
    Bc. Petra Gregorová  
    Svornosti 2 
    736 01 Havířov-Město  

 

  NEOTVÍRAT 
  Podklady ke zveřejnění informací o VZ: ………………………… 
 

   2. v elektronické podobě ve formátu PDF (příp.doc) na www adresu: 
    gregorova.petra@havirov-city.cz 
    kleinbauerova.alena@havirov-city.cz (Kopie). 
                          Předmět: Podklady ke zveřejnění informací o VZ: .……………… 
 

V případě, že mandatář předá podklady ke zveřejnění informací opožděně a 
mandantovi bude za pozdní splnění povinnosti uložena sankce podle zákona  
o veřejných zakázkách, je mandant oprávněn po mandatáři požadovat náhradu 
škody až do výše uložené sankce v souladu s  čl. 11 odst. 3 této smlouvy.“   
 
p o v ě ř u j e  
  
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 13 
mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007 
 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 30.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2410/38RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Heleny Malířové 1154/6   
                                 v Havířově-Šumbarku na  bytové jednotky o vel. 1+2__________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Heleny 
Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2   
     
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

       
          Z: ředitel MRA,s.r.o.  
          T: 31.1.2013 
________________________________________________________________________________ 

mailto:gregorova.petra@havirov-city.cz
mailto:kleinbauerova.alena@havirov-city.cz
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2411/38RM/2012 - „Výměna střešní krytiny, hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429,  
                                 Havířov-Bludovice“ - vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky    
    „Výměna střešní krytiny, hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429,  
    Havířov-Bludovice“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ne 
  poskytnutí zálohy:                                    ne        
  čerpání dotace:                                      ne 
      
3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. jistota      ne 
 
5. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení zájemcům uvedeným v příloze  
 
6. varianty nabídky:            ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:  předpokládané zahájení: 09/2012  
       ukončení: do 60 kalendářních dnů  
             od podpisu smlouvy 
 
8. základní hodnotící kritérium:      nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
                                                                        
9. základní kvalifikační předpoklady:    v rozsahu § 53 odst. 1 zákona  
        č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
        ve znění pozdějších předpisů  
        (dále jen „zákon“) 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady: - výpis z obchodního rejstříku  
      - doklad o oprávnění k podnikání  
         v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
         veřejné zakázky 
 
11. ekonomická a finanční způsobilost: - čestné prohlášení o ekonomické  
          a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
          zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady: - seznam významných dodávek  
           obdobného charakteru realizovaných  
           v posledních 3 letech,  
           vč. min. 3 osvědčení (referenčních  
           listů) objednatelů o realizování  
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         v seznamu uvedených dodávek  
         v min. hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH 
                                / 1 dodávka  
 
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
   člen            náhradník 
     1. Ing. Petr Smrček              Bc. Daniel Pawlas                       
     2. Mgr. Blanka Gelnarová     Ing. Marcela Kasalíková 
       3. Bc. Pavol Jantoš                 Mgr. Jiří Jekl   
       4. Andrea Miavcová              Gabriela Jandová 
       5. za RK: Ing. Emil Macura   Jaromír Werner                                 
 
14. zadávací lhůta:              60 dnů 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. Ing. Pavla Mertu, ředitele Městské realitní agentury, s.r.o. 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. Městskou realitní agenturu, s.r.o. svoláním prvního jednání hodnotící komise 
 
u k l á d á  
 
vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání 
nabídky a k prokázání kvalifikace 

                Z: MRA, s.r.o. 
   T: 15.7.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2412/38RM/2012 - Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo - Městská realitní agentura, s.r.o.  
                                 Havířov________________________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. 316/OŠK/2012 
s Městskou realitní agenturou, s.r.o. Havířov (IČ 64 08 47 44)   

________________________________________________________________________________ 
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2413/38RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých MŠMT 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých MŠMT  
v celkové výši 5.263.890,- Kč příspěvkovými organizacemi města  
dle přílohy č. 1, 2 
 
1. Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    (IČ 62 33 12 21) na projekt:  
  Škola pro život    ………..…...2.093.100,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov – Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková   
    organizace (IČ 70 95 81 22) na projekt:  
  Moderně a efektivně    ………..…...3.170.790,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2414/38RM/2012 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2012___ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
rozdělení výtěžku tomboly ve výši 40.020,- Kč z Reprezentačního plesu  
města Havířova 2012 takto: 
 
1. rodině Chlebíkové, bytem Havířov-Šumbark Nákupní 426/1  
    na zakoupení věcí do školy ve výši 7.000,- Kč 
 
2. nezletilému Radomíru Alexandru Poláškovi, bytem Havířov-Šumbark,  
    Střední 3 na zakoupení notebooku ve výši 15.000,- Kč 
 
3. nezletilému Sebastiánu Mikuláškovi, bytem Havířov-Město, Svornosti 86/2  
    na zakoupení věcí do školy ve výši 3.020,- Kč 
 
4. nezletilému Patriku Kurialovi, bytem Havířov-Šumbark, Učňovská 14  
    na zakoupení notebooku ve výši 15.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2415/38RM/2012 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,  
                                Selská pro školní rok 2012/2013_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
p o v o l u j e  
 
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským 
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace  
pro školní rok 2012/2013 
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d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole 
s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková 
organizace pro školní rok 2012/2013 udělené Radou města Havířova  
dne 13.6.2012 
 
schválit 
případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní  
rok 2012/2013 
 
uložit 
odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky  
z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole 

________________________________________________________________________________ 
 
2416/38RM/2012 - Poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov  
                                na výstavbu hřiště s umělým povrchem______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov  
(IČ 27 00 82 40) ve výši 4,3 mil. Kč na spolufinancování výstavby hřiště 
s umělým povrchem v Havířově-Prostřední Suché při realizaci projektu UT3G 
dotovaného MŠMT v rámci programu 133510 „Podpora materiálně technické 
základny sportu“ 
 
pověřit  
náměstka primátora pro sociální oblast Bc. Daniela Pawlase podpisem dohody 
     
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 ,,Ostatní 
dotace a dary“do návrhu úprav rozpočtu III na rok 2012 ve výši 4,3 mil. Kč,  
a to na poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov 

________________________________________________________________________________ 
 
2417/38RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
                                 sportovním a mimosportovním subjektům___________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit 
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    města Havířova v roce 2012 z mimosportovní a sportovní sféry  
    v celkové výši 547 000,- Kč, dle přílohy č. 1 
 
2. změnu položkového rozpočtu již schválené dotace z rozpočtu statutárního  
    města Havířova, na projekt „Podpora činnosti ZO ČSOP 69/01 Havířov“,  
    občanskému sdružení Český svaz ochránců přírody ZO 69/01 Havířov-Město  
    IČ 48427047 
 
3. 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  

________________________________________________________________________________ 
 
2418/38RM/2012 - Ustanovení ředitele na ZŠ Gen. Svobody_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
usnesení konkurzní komise dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e    
 
s účinností od 1.8.2012 na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-
Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
 
Mgr. Dagmar Kondělkovou 
 
s t a n o v í     
 
plat ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres 
Karviná, Mgr. Dagmar Kondělkové, dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
2419/38RM/2012 - Návrh na stanovení platu nově jmenovaným ředitelům mateřských škol,  
                                základních škol a ředitelce Asterix - střediska volného času______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat řediteli 
Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace,  
Mgr. Ivě Badurové, 
Základní školy a Mateřská školy Havířov-Životice Zelená, příspěvková 
organizace,  
Mgr. Blance Helštýnové, 
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Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace,  
PaedDr. Svatopluku Novákovi, 
Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace,  
Mgr. Jiřímu Brabcovi, 
Základní školy Havířov- Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  
Mgr. Aleně Kubíčkové, 
Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace,  
Mgr. Vladimíru Kosňovskému, 
Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím  
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,  
Mgr. Romanu Kaderkovi, 
Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace,  
Ing. Viere Horváthové, 
Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  
Mgr. Igoru Zaťkovi,  
Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace,  
Mgr. Elišce Tomíčkové, 
Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 
organizace,  
PaedDr. Václavu Hujerovi, 
Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
Mgr. Heleně Klimšové, 
ASTERIX-střediska volného času Havířov, příspěvková organizace,  
Bc. Evě Kiedroňové, 
Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  
Bc. Miroslavě Turecké, 
Mateřské školy Havířov-Podlesí E Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  
Bc. Yvettě Polákové, 
Mateřské školy Havířov-Město Čs. armády 5/201,  
p. Daně Tomicové, 
Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  
p. Janě Šenkové, 
Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 
organizace,  
p. Janě Lengsfeldové, 
Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  
p. Světluši Svobodové, 
Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  
Bc. Zdeňce Hýžové, 
Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  
p. Haně Binarové, 
Mateřské školy Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319,  
p. Evě Kubeczkové, 
Mateřské školy Havířov-Město Puškinova 7a/908,  
p. Ingrid Němcové, 
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Mateřské školy Havířov-Město Radniční 7/619,  
Bc. Šárce Hofrichtrové, 
Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, 
Bc. Renatě Slowikové, 
Mateřské školy Havířov-Město Sukova 2a,  
p. Haně Santariusové  
 
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2420/38RM/2012 - Poskytnutí věcného a finančního daru_______________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí věcného daru formou poukazu na desetidenní lázeňský pobyt  
    v Turčianských Teplicích na Slovensku v ceně 430 euro 
  
2. poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč 
 
paní Lence Slavíkové, bytem Lidická 52b, 736 01 Havířov-Šumbark,  
za obětavost a statečnost při mimořádné události, která se odehrála  
na Základní škole Moravská dne 22.5.2012 

  Z: vedoucí KP 
          T: 31.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2421/38RM/2012 - Jmenování nového člena konkurzní komise___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vzdání se funkce členky konkurzní komise na pracovní místo ředitelky 
Mateřské školy Havířov-Město U Stromovky 60  
paní Taťány Korpesiové, pedagogického pracovníka 
 
j m e n u j e 
 
člena do konkurzní komise na pracovní místo ředitelky Mateřské školy 
Havířov-Město U Stromovky 60 
paní Stanislavu Vachouškovou, 
která byla jmenovaná za pedagogické pracovníky  

________________________________________________________________________________ 
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2422/38RM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________  
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově:  
 
a) ve výši 180 000,- Kč pro vybudování lokálního kamerového systému  
    na Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov-Podlesí  
b) ve výši 35 000,- Kč pro realizaci projektu „Uber plyn a zpomal!“ 
c) ve výši   6 000,- Kč pro realizaci projektu „Ženy, naučte se bránit!“  
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku  
na provoz dle bodu a) ZUŠ L. Janáčka a dle bodu b) a c) Městské policii 
Havířov z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III.  
na rok 2012. Projednáno bude v září 2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
2423/38RM/2012 - Jmenovité přidělení obecních bytů ve veřejném zájmu v roce 2012_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
jmenovité přidělení 15 obecních bytů ve veřejném zájmu v r. 2012 bez výběru 
lokality města žadatelům dle přílohy č.2 materiálu s tím, že nájemní smlouvy 
k bytům budou se všemi uchazeči zařazenými pro přidělení ve veřejném zájmu 
v r. 2012 uzavřeny v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 
k obecním bytům                                                                                   

________________________________________________________________________________ 
 
2424/38RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Markéta Slowiková______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Markétě Slowikové, t.b. Národní tř. 962/27, Havířov-Město pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu  
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

________________________________________________________________________________ 
 



 
 

USNESENÍ 
z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 
 

20 

2425/38RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Karin Římanová__________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+3 se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v domě na ul. Tolstého 936/2 v Havířově-Městě  
paní Karin Římanové, t.b. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark pod podmínkou, 
že nájemní smlouva bude s p. Římanovou k předmětnému bytu uzavřena 
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  
od  01.08.2012   

________________________________________________________________________________ 
 
2426/38RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město______________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 3471 o výměře 21 m2,  
kat. území Havířov-město  
STARTKLUBU Havířov, Garážnická 1508/1, Havířov-Město, IČ: 00533181 
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 1 690,- Kč/m2 , celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny 
formou čtyř splátek  

________________________________________________________________________________ 
 
2427/38RM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/272, k.ú. Prostřední Suchá  

o výměře 5 m2  
paní Evě Waniekové, bytem Karvinská 1233/38, Havířov-Město  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 5 300,- Kč 

 
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/219, k.ú. Prostřední Suchá  

o výměře 1 m2  
panu Jaromíru Jeništovi, bytem Havířov-Šumbark, SNP 801/15,  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 1 060,- Kč,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč 
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3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/299, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře 6 m2  
manželům Petru Malkovi a Lydii Malkové, bytem Havířov-Město, 
Moskevská 2a, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč 

 
4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/168, k.ú. Prostřední Suchá  

o výměře 6 m2  
manželům Ladislavu Pasztorovi a Blaženě Pasztorové, bytem Vendryně 96, 
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč 

 
5. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/167,k.ú. Prostřední Suchá  

o výměře 5 m2 
panu Františku Prymusovi, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 464/22  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 5 300,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2428/38RM/2012 - Záměr směny pozemků pro účely realizace stavby: „Regenerace panelového    
                                 sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
pro účely realizace stavby č. 10064 „Regenerace panelového sídliště  
Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“ 
 
záměr směnit  
1. část pozemku k.ú. Šumbark,  parc. č. 944/648 o výměře cca 200 m2,  

v majetku města,  
za pozemky k.ú. Šumbark, 692/95 ostatní plocha, jiná plocha,  
o výměře 393 m2 a parc. č. 858/3 ostatní plocha ostatní komunikace  
o výměře 25 m2  
vlastník: Jaromír Janeček, Horní Těrlicko 746, 735 42 Těrlicko,  
s tím, že směna se uskuteční bez finančního vyrovnání. 

 
2. část pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 944/61 ostatní plocha, zeleň  

o výměře cca 180 m2, v majetku  města, za pozemek parc. č. 956  
ostatní plocha, zeleň, o výměře 86 m2,  
spoluvlastníci: Martin Psota a Ludmila Mašková, oba bytem Lidická 854/54, 
Havířov-Šumbark,  

________________________________________________________________________________ 
 
2429/38RM/2012 - Výkup  pozemků k.ú. Bludovice – paní Gawlasová_____________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
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výkup pozemků parc.č. 1118/2, ost.plocha, ost. komunikace  
o celkové výměře 469 m2 a parc.č. 1118/3, ost.plocha, ost. komunikace  
o výměře 320 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace  
ul. Zákostelí 
od paní Věry Gawlasové,bytem Havířov-Bludovice, Zákostelí 306/4 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 316 184,- Kč (tj. 400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
2430/38RM/2012 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Chyliková______________________          
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č.2938/22, ost.komunikace, o výměře 101 m2  
kat.území Bludovice , na kterém se nachází místní komunikace Na Dolanech  
od paní Marty Chylikové, bytem Havířov-Šumbark, Osadnická 99/8 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40 475,- Kč ( tj.  400,74 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
2431/38RM/2012 - Výpůjčka a výkup pozemků pro účely realizace stavby  
                                „Odkanalizování města Havířova, městská část Havířov-Bludovice,  
                                IV. etapa - lokalita Zákostelí“______________________________________    
    

Rada města Havířova  
 
r u š í  
 
část usnesení RMH č. 2089/34RM/2012, ze dne 4. 4. 2012,  bodě 3., kterým 
byla schválena výpůjčka a zřízení věcného břemene  na části pozemků  
k.ú. Bludovice,  parc. č.  1058/3, 1052/2, 1052/1,  celk. rozsahu cca 586 m2,  
pro účely výstavby kanalizační stoky, výtlačného řadu a veřejných částí 
přípojek umístěných na pozemcích, v rozsahu dle zaměření a dále výpůjčku 
části pozemků 1052/1, 1052/2, 1053, 1050, v rozsahu cca 350 m2,  
pro účely výstavby ČS 2 a příjezdové komunikace k ČS,          
půjčitel a povinný: Galina Pelcová, U Lipek 319/2, Havířov-Bludovice  
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník  
vlastník žádá vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 319/2,  
na náklady města   
       
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku částí pozemků k.ú. Bludovice  parc. č.  1058/3, 1052/2, 1052/1,   
celk. v rozsahu cca 950 m2, pro účely výstavby kanalizační stoky, výtlačného 
řadu a veřejných částí přípojek umístěných na pozemcích a dále  pro účely 
výstavby ČS 2 a příjezdové komunikace k ČS,          
půjčitel:  Galina Pelcová, U Lipek 319/2, Havířov-Bludovice  
vypůjčitel: statutární město Havířov, stavebník  
vlastník žádá vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 319/2, na náklady 
města   
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p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků 
                                                                                     

                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
 

 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
pro účely realizace stavby:  
„Odkanalizování města Havířova, městská část Havířov-Bludovice,  
IV. etapa - lokalita Zákostelí“    
výkup  částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1058/3, orná půda,  
o výměře cca 450 m2, parc. č. 1052/2, zahrada  o výměře cca 260 m2,  
dle zaměření dokončené stavby  a dále  pozemku parc. č. 1052/1 zahrada  
v celé výměře 1322 m2, do majetku města,  
zatížených stavbou  kanalizační stoky, výtlačného řadu a veřejných částí 
přípojek, a dále stavbou ČS 2 a příjezdové komunikace k ČS,          
prodávající: Galina Pelcová, U Lipek 319/2, Havířov-Bludovice  
kupní cena: dohodou 401,- Kč/m2, tj. při výměře cca 2022 m2,  
celkem cca 810.822,- Kč      

________________________________________________________________________________ 
 
2432/38RM/2012 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části  pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře cca 375 m2  
společnosti NAM systém, a.s. se sídlem Orlová-Město, P. Cingra 840,  
IČ: 25862731 
za účelem rozšíření zahrady a vybudování oplocení do doby uzavření kupní 
smlouvy, max. na 1 rok 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 
 

24 

2433/38RM/2012 - Výpůjčka  pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice o výměře 10 705 m2  
Záchranné brigádě kynologů Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava-
Zábřeh, Středoškolská 2982/8, IČ: 70893497 
za účelem využívání jako kynologického cvičiště záchranářů s možností 
oplocení pozemku a umístění lehké stavby bez základů,  
na dobu určitou 10 let  od 1.7.2012 za těchto podmínek: 
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena se zkušební dobou 1 roku s tím, že pokud  
  budou opakované písemné stížnosti na provoz cvičiště, smlouva bude 
  ukončena v 1 měsíční výpovědní lhůtě 
- ve smlouvě o výpůjčce budou zapracovány podmínky odborů MmH 
- výpůjčitel po dohodě s Městskou policií Havířov umožní výcvik jejich  
  služebních psů 
- výpůjčitel po dohodě s občany umožní výcvik jejich psů  
- provozní doba cvičiště psů bude maximálně od 8,00 do 20,00 hodin 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2434/38RM/2012 - Žádost společnosti HOPL games s.r.o._______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se spol. HOPL games s.r.o.,  
IČ: 28599195, o zrušení věcného břemene provozování veřejných WC  
na náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku  konečná smlouva bude 
uzavřena v termínu do 30 dnů od předání a převzetí stavby nových veřejných 
WC v rámci investiční akce „9055 Náměstí T. G. Masaryka“,  
nejpozději však do 31.12.2014  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o budoucí smlouvě o zrušení věcného břemene a smlouvy o zrušení věcného 
břemene 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.7.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2435/38RM/2012 - Ukončení nájmu dohodou, Záměr pronájmu nebytových prostor formou  
                                veřejné soutěže – garáž na ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Moravské 1, Havířov-Šumbark,  
    nájemci p. Petru Zniszcolovi, dohodou k 30. 6. 2012 
 
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2  
    v suterénu obytného domu na ul. Moravské 1, Havířov-Šumbark,  
    formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši  700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 14.6.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2436/38RM/2012 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce pozemků_____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, IČ: 00306754,  
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1231/34, ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 3992 m2,  
parc. č. 1231/35, ostatní plocha, zeleň o výměře 1608 m2  
a parc. č. 1231/47, ostatní plocha, sportoviště  
a rekreační plocha o výměře 2869 m2, vše v k.ú. Prostřední Suchá  
(Městský fotbalový areál Prostřední Suchá),  
s občanským sdružením Městský Fotbalový Klub Havířov, IČ: 27008240,  
za podmínek: 
- účel: vybudování hřiště s umělým trávníkem 
- doba výpůjčky: od 1.7.2012 na dobu určitou 15 let od dokončení stavby 

________________________________________________________________________________ 
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2437/38RM/2012 - Poskytnutí daru vyprošťovací sady městu Andělská Hora_______________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit    
poskytnutí  daru rozpínacího hydraulického vyprošťovacího zařízení Narex, 
inventární číslo 000000008953, rok výroby 1991, pořizovací cena 98.484,- Kč, 
zůstatková cena 61 449,- Kč,  
a motorové jednotky HAM, inventárního čísla 000000008954,  
rok výroby  1991,  pořizovací cena 70.480,- Kč, zůstatková cena 30 724,- Kč, 
městu Andělská Hora, IČ:  00575976,   
sídlo: Andělská Hora  197/18,  PSČ 793 32 

________________________________________________________________________________ 
 
2438/38RM/2012 - ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních  
                                podmínek_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
změnu usnesení Zastupitelstva města Havířov č. 971/18/ZM/09  
ze dne 14.9.2009  ve věci prodeje části pozemku parc.č. 649/1, 649/3  
o výměře cca 3 300 m2 a pozemku parc.č. 648 o výměře 900 m2  
a stavby na pozemku parc.č. 648, vše v katastrálním území Havířov-město  
za účelem výstavby ATRIUM Havířov- Polyfunkční dům, Národní třída 
společnosti Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava,  
Velká 2984/23, IČ: 27836185, a to za nabízenou celkovou cenu 8 110 000,- Kč, 
s tím, že investor vybuduje polyfunkční dům pro bydlení se 132 bytovými 
jednotkami a 150 nových parkovacích míst, a to v těchto odrážkách: 
 

- s investorem bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní  
  smlouvě s tím, že při podpisu smlouvy bude na účet města složena záloha  
  kupní ceny ve výši 3 000 000,- Kč 
- nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu určitou počínaje dnem, kdy nájemce  
  podá žádost o vydání  územního rozhodnutí ke stavbě polyfunkčního domu 
  a končí  uvedením stavby do trvalého užívání, max. na dobu 70 měsíců  
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 50 000,- Kč/rok + DPH  
  po dobu 70 měsíců  od  podání žádosti o vydání územního rozhodnutí   
  a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné ve výši  
  platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného  
  břemene, tj. ve výši 200,- Kč/m2/rok + DPH 
- v případě odstoupení investora od smlouvy, uhradí tento městu smluvní 
  pokutu ve výši 3 000 000,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém  
  pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání  

________________________________________________________________________________ 
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2439/38RM/2012 - Zadání Územního plánu Havířov____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
zadání Územního plánu 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. 2 tohoto materiálu  
 
vzít na vědomí  
způsob vyhodnocení požadavků a připomínek podaných při projednání návrhu 
zadání Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Petr SMRČEK 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro hospodářský rozvoj 
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z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.6.2012 

II.část 
 
2440/38RM/2012 - Záměr centrálního nákupu elektrické energie a plynu pro rok 2013 
 
2441/38RM/2012 - Obecně závazná vyhláška č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci  
                                označených psů a jejich chovatelů 
 
2442/38RM/2012 - Finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zřízení místa  
                                pro přecházení na ul. Dělnické u křižovatky s ul. Hořanskou v rámci  
                                stavby „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ 
 
2443/38RM/2012 - Dotace na dovybavení cyklostezek na území města Havířova 
     
2444/38RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                na rok 2012 č.V 
           
2445/38RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov, č. stavby 10052“ -  Smlouva o zajištění  
                                přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
 
2446/38RM/2012 - Stavba č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
                                – I.etapa“  vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
 
2447/38RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
                                uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
 
2448/38RM/2012 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný  
                                účet města Havířova za rok 2011 
 
2449/38RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 34. – 57.  
 
2450/38RM/2012 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2013 
             
2451/38RM/2012 - Úvěrový rámec – finanční toky 
 
2452/38RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                 červenec 2010 – květen 2012 
 
2453/38RM/2012 - OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“  
                                 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
2454/38RM/2012 - OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – schválení uzavření smlouvy 
 
2455/38RM/2012 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  
 
2456/38RM/2012 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou  
                                účastí města 
 
2457/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 
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2458/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
                                Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
 
2459/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
                                Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná 
 
2460/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
                                Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná 
 
2461/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola  
                                Havířov-Město Švabinského 7/993 
 
2462/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola   
                                Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070 
 
2463/38RM/2012 - Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na proplacení nouzových   
                                 opatření a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného  
                                 majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným  
                                 stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy (povodně), na základě které   
                                 byl vyhlášen stav nebezpečí v období od 18. května 2010/31. května 2010  
                                 do 17. června 2010 
 
2464/38RM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí  
                                na projekt „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“ 
 
2465/38RM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí  
                                na projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa  
                                (Dolní a Prostřední Suchá)“  
 
2466/38RM/2012 - Vyhodnocení  Strategického plánu rozvoje města II 
 
2467/38RM/2012 - Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020  
              
2468/38RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného   
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje 
             
2469/38RM/2012 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
                                a zaměstnanost „Magistrát města Havířova hlásí  OTEVŘENO“ 
 
2470/38RM/2012 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
                                a zaměstnanost „Nastavení systému efektivního cílení  
                                vnitřních/podpůrných/provozních (dále jen vnitřních) služeb na úrovni  
                                statutárního města Havířov a jím zřizovaných a zakládaných organizací“ 
 
2471/38RM/2012 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
                                a zaměstnanost „Zvýšení efektivity a kvality procesů v oblasti ICT  
                                na Magistrátu města Havířova“ 
 
2472/38RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Omiš, Chorvatsko   
 
2473/38RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Turčianské Teplice,   
                                Slovensko   
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2474/38RM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR 
 
2475/38RM/2012 - Organizační řád Magistrátu města Havířova  
             
2476/38RM/2012 - Jmenování vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova 
           
2477/38RM/2012 - ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž               
                                kontejnerových stání“ – č. stavby 11018 – rozhodnutí o výběru  
                                nejvhodnější nabídky 
 
2478/38RM/2012 - Financování vybraných druhů služeb sociální prevence na léta 2015-2016  
                                v návaznosti na individuální projekt Moravskoslezského kraje 
 
2479/38RM/2012 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – o.s. Havířovák 
 
2480/38RM/2012 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – žádost p. Rejče  
                                o poskytnutí informací 
 
2481/38RM/2012 - Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
2482/38RM/2012 - Základní informace o Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.6.2012 

II.část 
 
 
2440/38RM/2012 - Záměr centrálního nákupu elektrické energie a plynu pro rok 2013_______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. návrh smluv o společném postupu a smluv o sdružení při centralizovaném  
    zadávání veřejné zakázky na dodávky elektřiny a plynu  
    ve znění přílohy č. 2, 3, 4 a 5 
 
2. seznam příspěvkových organizací a obchodních společností pro uzavření  
    smluv o společném postupu a smluv o sdružení při centralizovaném zadávání  
    veřejné zakázky na dodávky elektřiny a plynu ve znění přílohy č. 6 a 7 
 
3. informaci k výsledkům centrálního (společného) nákupu elektřiny a plynu  
    pro rok 2012 dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr centrálního (společného) nákupu elektrické energie a plynu  
    pro rok 2013 pro statutární město Havířov, jeho příspěvkové organizace  
    a obchodní společnosti ve vlastnictví města Havířova dle přílohy č. 6 a 7   
  
2. uzavření smluv o společném postupu dle přílohy č. 2 a 3 a o sdružení  
    dle přílohy č. 4 a 5 při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky  
    elektřiny a plynu mezi statutárním  městem Havířov a příspěvkovými  
    organizacemi a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 6 a 7 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova podpisem smluv o společném postupu a smluv  
o sdružení při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky elektřiny  
a plynu mezi statutárním městem Havířov, příspěvkovými organizacemi  
a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 6 a 7 
 

 Z: vedoucí OKS 
           T: 08/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2441/38RM/2012 - Obecně závazná vyhláška č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci  
                                 označených psů a jejich chovatelů__________________________________ 

 
Rada města Havířova     
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vydat   
Obecně závaznou vyhlášku č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci 
označených psů a jejich chovatelů, ve znění dle přílohy č. 1 
 
schválit  
navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč pro zabezpečení 
poskytování příspěvku chovatelům na trvalé označování psů od 1.8.2012 s tím, 
že částka bude účelově čerpána pouze na tuto činnost  
 
uložit  
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8  
o 1 200 000,- Kč 

          Z: vedoucí EO 
          T: 09/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2442/38RM/2012 - Finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zřízení místa  
                                pro přecházení na ul. Dělnické u křižovatky s ul. Hořanskou v rámci  
                                stavby „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. uzavření dohody o budoucí realizaci stavby  
    „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ s Moravskoslezským  
    krajem, IČ 70890692 se sídlem ul. 28. října117, Ostrava  
    ve znění přílohy č. 1 
 
2. uzavření smlouvy o dílo ke stavbě „Protihlukové opatření - silnice II/475  
    ul. Dělnická“  se zhotovitelem stavby SILNICE.CZ s.r.o, IČ 26792711,  
    se sídlem Červený Dvůr 918/7, Krnov ve znění přílohy č. 2 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 06/2012 

 
p o v ě ř u j e      
 
1. primátora města podpisem dohody o budoucí realizaci stavby „Protihlukové  
    opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ s Moravskoslezským krajem  
    ve znění přílohy č. 1 
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2. primátora města podpisem smlouvy o dílo ke stavbě „Protihlukové opatření  
    - silnice II/475 ul. Dělnická“ se zhotovitelem stavby SILNICE.CZ s.r.o  
    ve znění přílohy č. 2 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 06/2012 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
uzavření dohody o budoucí realizaci stavby  
„Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ s obcí Horní Suchá  
ve znění přílohy č. 3 
 
pověřit  
primátora města podpisem dohody o budoucí realizaci stavby  
„Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ s obcí Horní Suchá  
ve znění dle přílohy č. 3 

________________________________________________________________________________ 
 
2443/38RM/2012 - Dotace na dovybavení cyklostezek na území města Havířova____________ 
     

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, ve výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíckorunčeských)  
pro Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611,  
na spolufinancování realizace projektu   
„Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry"  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
záměr podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
ČR-PR 2007-2013, prioritní osa II, oblast podpory 2.2 - Podpora rozvoje 
cestovního ruchu, na spolufinancování společného projektu Svazku měst a obcí 
okresu Karviná, IČ 75066611, města Racibórz a města Krzyzanowice, s tím,  
že pokud bude dotace poskytnuta, půjde o následnou platbu, poskytnutou po 
dokončení realizace projektu 

 
schválit   
1. partnerství města Havířova v projektu „Rozvoj a doplnění turistické  
    infrastruktury podél řeky Olše i Odry" 
 
2. požadavky města na dovybavení cyklostezek na území města Havířova  
    v rámci projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky  
    Olše i Odry" v rozsahu přílohy č. 1 
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3. poskytnutí finančních prostředků, ve výši 147 842,- Kč vč. DPH  
    (slovy: jednostočtyřicetsedmtisícosmsečtyřicetdvěkorunčeských)  
    pro Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, na spolufinancování  
    nákladů na zpracování žádosti o dotaci projektu „Rozvoj a doplnění turistické  
    infrastruktury podél řeky Olše i Odry" v období od 2013 do roku 2014  
 
4. úhradu 100% nezpůsobilých výdajů města Havířova na realizaci projektu  
    „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry"  
    v situaci, kdy bude projekt vybrán k poskytnutí dotace. 
 
u k l á d á  
 
po schválení partnerství města Havířova v projektu „Rozvoj a doplnění turistické 
infrastruktury podél řeky Olše i Odry" na 13. ZMH předložit smlouvu k podpisu  
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 9.7.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2444/38RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                na rok 2012 č.V__________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 
č.V dle přílohy 
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.V dle přílohy  
 

         Z: vedoucí OIV  
         T: 6/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
2445/38RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov, č. stavby 10052“ - Smlouva o zajištění  
                                 přeložky plynárenského zařízení  a úhradě nákladů s ní souvisejících_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících se společností SMP Net, s.r.o., Ostrava, IČ: 27768961 
zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů  
s ní souvisejících 

________________________________________________________________________________ 
 
2446/38RM/2012 - Stavba č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
                                 – I.etapa“ vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce    
    akce č.8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
     – I. etapa“ 
 
 rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
 následné zakázky (opce):   ne  
 
2. platební podmínky  
    dílčí plnění:     ano (měsíční) 
  poskytnutí zálohy:                                    ne        
  čerpání dotace:                                      ne 
      
3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. jistota      ne  
 
5. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení zájemcům uvedeným v příloze  
 
6. varianty nabídky:         ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:  
    předpokládané zahájení: druhá polovina 08/2012  
    předpokládané ukončení: 11/2012 
 
8. základní hodnotící kritérium:ekonomická výhodnost nabídky 
    dílčí hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  70% 
     doba realizace ve dnech                     30% 
        (maximálně však 90 dnů ode dne  
                                                    předání a převzetí staveniště) 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:            
     v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,  
     o veřejných zakázkách ve znění pozdějších  
     předpisů (dále  jen „zákon“) 
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10. profesní kvalifikační předpoklady:  
     - výpis z obchodního rejstříku 
     - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu  
        odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 
     - doklad osvědčující odbornou způsobilost  
     - osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby 
 
11. ekonomická a finanční způsobilost:       
     - čestné prohlášení o ekonomické a finanční   
       způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:       
     - seznam stavebních prací obdobného  
        charakteru (vybudování nebo rekonstrukce  
        vozovky nebo chodníku), realizovaných  
        v posledních 5 letech, vč. min. 3 osvědčení  
        (referenčních listů) objednatelů o řádném  
        plnění nejvýznamnějších stavebních prací  
        v seznamu uvedených v min. hodnotě  
        1.500.000,-Kč bez DPH/ 1 stavební práce 

 
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
   člen             náhradník 
     1. Ing. Petr Smrček                 Ing. Eduard Heczko                       
     2. Ing. Radoslav Basel           Ing. Miloš Klimeš 
       3. Bc. Alena Kleinbauerová    Mgr. Kateřina Kavková       
  4. Mgr. Marek Vlachopulos    Ing. Jan Sikora 
       5. za RK: Ing. Emil Macura    Ing. Vladislav Varmuža 
 
14. zadávací lhůta:             60 dnů 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. 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  
    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 
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u k l á d á  
 
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 předání podepsané 

      zadávací dokumentace 
 

2. předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu 
 

 Z: vedoucí OIV 
  T: 6/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2447/38RM/2012 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
                                uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11  čl. 2, odst. 2.1.,  
    Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu -2 718 070,41 Kč bez DPH  
    (-3 261 684,49 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
 
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11  čl. 2, odst. 2.1., Přílohy č. 1 
    této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 2 280 928,56 Kč bez DPH  
    (2 737 114,27 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
 
3. uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  na provedení  
    Stavby č. 1031 -  „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu bodů 1 a 2  
    tohoto usnesení 
 
n e s c h v a l u j e  
 
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 čl. 2, Přílohy č. 1 této SoD  
o dodatečné stavební práce za cenu 496 884,26 Kč bez DPH 
(596 261,11 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
ze dne 18.01.2011 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 07/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2448/38RM/2012 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný  
                                účet města Havířova za rok 2011____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
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“, na základě předloženého 
vyúčtování hospodaření města Havířova, finančního vypořádání a závěrečného 
účtu města Havířova za rok 2011 
 
uložit 
1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  
    z hospodářské činnosti za rok 2011 ve výši 14 907 970,00 Kč na ZBÚ  
    města do 30.6.2012 
 
2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském  
    výsledku z hospodářské činnosti za rok 2011 po zdanění  
    ve výši 4 606 959,71 Kč na ZBÚ města do 30.6.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
2449/38RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 34. – 57.___  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření č. 56. a 57., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 56. a 57., dle důvodové zprávy  
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 34. – 55., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 34. – 57. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 030 872,10 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy 880 307,97 tis. Kč 

tř.2 – nedaňové příjmy             22 769,66 tis. Kč 
tř.3 – kapitálové příjmy    5 270,00 tis. Kč 
tř.4 – přijaté transfery                            1 122 524,47 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a› + b›)  2 237 897,38 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH      1 954 209,20 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 833,71 tis. Kč 

odbor školství a kultury  55 002,12 tis. Kč 
odbor územního rozvoje 1 775,96 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
odbor organizační 223 792,41 tis. Kč 
odbor sociálních věcí   6 174,61 tis. Kč 
odbor komunálních služeb 267 120,11 tis. Kč 
odbor investiční výstavby  686 395,00 tis. Kč 
odbor správy majetku 18 500,00 tis. Kč 
Městská policie  70 904,76 tis. Kč 
odbor ekonomický      577 751,70 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 35 446,82 tis. Kč 
oddělení kanceláře primátora 10 462,00 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 283 688,18 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzakova 691,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského  705,00 tis. Kč 
MŠ ČSA                                                 827,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba      1 068,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova 845,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů 696,00 tis. Kč 
MŠ Lipová  661,00 tis. Kč 
MŠ Mládí 1 045,00 tis. Kč 
MŠ Moravská       1 726,30 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a          683,00 tis. Kč 
MŠ Petřvaldská 3 363,03 tis. Kč 
MŠ Přímá  1 069,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova 739,00 tis. Kč 
MŠ Radniční   815,00 tis. Kč 
MŠ Resslova      503,00 tis. Kč 
MŠ Sukova     798,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského   809,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí       406,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky     756,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů      513,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje       4 072,20 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína         2 789,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká        3 632,36 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody       3 899,56 tis. Kč 
ZŠ Gorkého   3 055,16 tis. Kč 
ZŠ Jarošova          2 247,04 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé     3 041,48 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka             2 513,48 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové     4 109,48 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové 4 583,60 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická   4 652,54 tis. Kč 
ZŠ Moravská      5 925,40 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 904,63 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská       2 081,39 tis. Kč 
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ZŠ Školní       2 585,12 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Zelená       1 151,68 tis. Kč 
ZŠ Žákovská   4 017,36 tis. Kč 
ASTERIX  - středisko volného času Havířov 2 870,00 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 28 994,00 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov   20 220,00 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov    38 355,50 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova     33 410,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

 
35 066,00 tis. Kč 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 
                sociálních služeb Havířov 

 
13 292,87 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary   31 500,00 tis. Kč 
  

III. Financování celkem +207 025,28 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +519 500,00 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů -441 247,00 tis. Kč 
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
0,00 tis. Kč 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
0,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
+8 030,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
-7 250,00 tis. Kč 

změna stavu rozpočtových účtů   +127 992,28 tis. Kč 
 

________________________________________________________________________________ 
 
2450/38RM/2012 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2013_______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2013“  
a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2013“,  
který je přílohou předkládaného materiálu. 

________________________________________________________________________________ 
 
2451/38RM/2012 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
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2452/38RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                červenec 2010 – květen 2012________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období   
červenec 2010 – květen 2012, dle důvodové zprávy 
 
schválit 
pokračovaní ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou 
správy aktiv Českou spořitelnou, a.s. minimálně do 30.9.2012 a to v případě,  
že nenastane mimořádná situace. 

________________________________________________________________________________ 
 
2453/38RM/2012 - OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“  
                                 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku OŘ/7/OSR/12 - „Centrum ICT na Magistrátu města 
Havířova“ společnosti BRAIN computers s.r.o., se sídlem Kalvodova 1087/2, 
709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25397265, která předložila nejvhodnější 
nabídku s výší nabídkové ceny 24.145.000,-Kč bez DPH (28.974.000,- Kč 
včetně DPH) a s nejvýhodnější technickou úrovní nabízeného řešení 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
2. místo: Proact Czech Republic, s.r.o., se sídlem Brtnická 1486/2,  
               101 38  Praha 10, IČ: 24799629 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na veřejnou zakázku OŘ/7/OSR/12 - „Centrum ICT na Magistrátu 
města Havířova“ 
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o.  
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení   

 Z: vedoucí OSR 
   T: 19.6.2012 

________________________________________________________________________________ 
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2454/38RM/2012 - OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – schválení uzavření smlouvy___ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
souhlas České spořitelny,a.s., ze dne 12.6.2012, se změnou přílohy č. 1 
smlouvy o úvěru ve výši 150 000 000,- Kč dle návrhu Městské realitní 
agentury,s.r.o.  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č. OŘ/1/EO/12 – 
„Poskytnutí úvěru - 2012“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti  
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782,  
a o umístění společnosti Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, na druhém místě 
 
schválit 
uzavření smlouvy o úvěru ve výši 150.000.000,-Kč se společností  
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, ve znění Přílohy č. 1 s upraveným 
„Seznamem bytových domů města Havířova na snížení energetické náročnosti“ 
dle návrhu MRA,s.r.o. ze dne 6.6.2012 
 
pověřit  
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem smlouvy o úvěru ve výši 150.000.000,-Kč se společností  
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, ve znění Přílohy č. 1 
 
uložit  
zajistit uzavření smlouvy o úvěru 

          Z: vedoucí EO 
          T: 4.7.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2455/38RM/2012 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti__  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,  
    IČ: 28564111, dne 28.6.2012 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu  
    Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava 
 
2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC odpady, a.s.  
   dle přílohy č. 1 a č. 2 
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neschválit 
změnu výše majetkové účasti statutárního města Havířova ve společnosti  
KIC Odpady, a.s., IČ: 28564111 
 
uložit  
zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné 
hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 28.6.2012 takto: 
 
PRO:  body 1.- 3.  – administrativní úkony VH 
PRO:  bod 4.           – zpráva představenstva o činnosti společnosti 2011  
       a vstup strategického partnera 
PRO:  bod 5.- 6.      – zpráva o vztazích a zpráva dozorčí rady 
PRO:  bod 7.- 8.      – řádná účetní závěrka 2011 a vypořádání  
       ztráty 7 396 195,85 Kč 
PROTI:  bod 9.      – zvýšení základního kapitálu o 10 000 000,-Kč  
                  a upsání dalších akcií za 800 000,- Kč městem  
       Havířov 
PRO: bod 10.          – změny stanov společnosti  
PRO: bod 11.          – změnu smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady  

________________________________________________________________________________ 
 
2456/38RM/2012 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou  
                                účastí města_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
přehled zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí 
města ke dni 1.6.2012, jak vyplývá z přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2457/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov__ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace  
Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, kterou se mění a doplňuje odst.1 a 2  
Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ takto: 
 
„ 1.1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění provozu Domova 
          seniorů Havířov.   
   1.2. beze změny 
 
 2. Hlavní předmět činnosti: 
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   2.1. Provozování Domova seniorů Havířov.   
   2.2. Zajišťování sociálních služeb formou celoročního pobytu osobám  
          starším 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické  
          osoby a kteří z důvodů trvalých změn zdravotního stavu potřebují péči,  
          kterou jim nelze zajistit jiným způsobem. 
   2.3. Zajišťování základního sociálního poradenství, pro uživatele služeb  
          v zařízení PO, v rozsahu § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.,  
          o sociálních službách. 
   2.4. Zajišťování ošetřovatelské a rehabilitační péče, pro uživatele služeb  
          v zařízení PO, v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb.,  
          o sociálních službách, především prostřednictvím zaměstnanců PO, kteří  
          mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 
   2.5. Poskytování komplexní ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním  
          prostředí, pro uživatele služeb v zařízení PO podle § 5 odst. 2 písm. g) 
          zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  
   2.6. Poskytování zdravotní péče prováděné všeobecnými sestrami,  
          pro uživatele služeb v zařízení PO, na základě indikace lékaře podle § 4  
          vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků  
          a jiných odborných pracovníků. 
   2.7. Pronajímání nebytových prostor v zařízeních PO.“  

 
pověřit 
podpisem dodatku č. 6 zřizovací listiny ze dne 14.4.2008  Ing. Zdeňka 
Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora  
pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
 
2458/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
                                Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná_____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  
IČ 619 88 723, kterou se 
 
a) z Článku II „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ vypouští text  
    „5. Odloučená pracoviště organizace: bývalá Základní škola Havířov-Město  
     V. Nezvala 1/804“ 
 
b) z Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ odstavce 2 vypouští text:   
    „2.5. provozování odloučeného pracoviště bývalé Základní školy Havířov- 
    Město V. Nezvala 1/804 do 31.7.2008“ a  stávající bod 2.6. se označuje  
    jako bod 2.5. 
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pověřit 
podpisem dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny  ke dni 31.10.2009 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

 
________________________________________________________________________________ 
 
2459/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
                                Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny Základní školy Havířov-
Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 70958131,  kterou se v  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ 
odstavec 2 mění text bodu 2.3. takto: 
   „2.3 zajištění stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole,“  
 
pověřit 
podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny  ke dni 1.1.2012  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
 
2460/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
                                Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná_____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny Základní školy  
Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 70958165,  kterou se v  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ 
odstavec 2 mění text bodu 2.3. takto: 
  „2.3 zajištění stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole,“  
 
pověřit 
podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny  ke dni 1.1.2012  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
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2461/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola  
                                Havířov-Město Švabinského 7/993___________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny Mateřské školy Havířov-Město 
Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70958254,  
kterou se z  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ vypouští text: 
„3. Doplňková činnost: 
  3.1. hostinská činnost.“  
 
pověřit 
podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny  ke dni 1.1.2012  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
 
2462/38RM/2012 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola  
                                Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070_________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.7.2012 změnu zřizovací listiny Mateřské školy  
Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70958297, 
kterou se z Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ vypouští text: 
„3. Doplňková činnost: 
  3.1. hostinská činnost.“  
 
pověřit 
podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny  ke dni 1.1.2012  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 
 

48 

2463/38RM/2012 - Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na proplacení nouzových  
                                opatření a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného  
                                majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným  
                                stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy (povodně), na základě které  
                                byl vyhlášen stav nebezpečí v období od 18. května 2010/31. května 2010  
                                do 17. června 2010________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e       
 
přijetí účelové neinvestiční dotace určené na proplacení nouzových opatření  
a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území  
v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí  
v důsledku živelné pohromy (povodně), na základě které byl vyhlášen stav 
nebezpečí v období od 18. května 2010/31. května 2010 do 17. června 2010  
dle Dohody o implementaci Fondu solidarity Evropské unie  
od Moravskoslezského kraje v celkové výši 11 111 868,40 Kč dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dokumentů 
nezbytných k přijetí dotace 

________________________________________________________________________________ 
 
2464/38RM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí  
                                na projekt „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice,  
                                Dolní Datyně“____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. přijetí podpory městem Havířov dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
    reg. č. IS SFZP 09047211 na projekt  
    „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“  
    v rámci Operačního programu Životní prostředí  
    v celkové výši 181 535 989 Kč ve znění přílohy, 
 
2. přijetí podpory městem Havířov dle Smlouvy č. 09047211 o poskytnutí  
    podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
    „Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“  
    v celkové výši 10 678 587 Kč ve znění přílohy, 
 
3. uzavření Smlouvy č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu  
    životního prostředí ČR na projekt  
    „Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“  
    v celkové výši 10 678 587 Kč ve znění přílohy, 
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p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
Smlouvy č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, 
Dolní Datyně“ v celkové výši 10 678 587 Kč ve znění přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
2465/38RM/2012 - Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí  
                                na projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa  
                                (Dolní a Prostřední Suchá)“________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. přijetí podpory městem Havířovem dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
    reg. č. IS SFZP 09030901 na projekt „Odkanalizování částí města Havířova  
    – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ v rámci Operačního programu Životní  
    prostředí v celkové výši 182 840 736 Kč ve znění přílohy 
 
2. přijetí podpory městem Havířovem dle Smlouvy č. 09030901 o poskytnutí  
    podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt  
    „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“  
    v celkové výši 10 755 337 Kč ve znění přílohy 
 
3. uzavření Smlouvy č. 09030901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu  
    životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova  
    – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“  
    v celkové výši 10 755 337 Kč ve znění přílohy 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
Smlouvy č. 09030901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa  
(Dolní a Prostřední Suchá)“ v celkové výši 10 755 337 Kč ve znění přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2466/38RM/2012 - Vyhodnocení  Strategického plánu rozvoje města II____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města II, dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 



 
 

USNESENÍ 
z 38. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.6.2012 
 

50 

2467/38RM/2012 - Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020_______________________  
              

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
Strategii udržitelného rozvoje města 2012-2020, dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
2468/38RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje_______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012 
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1 
 

                         Z: vedoucí OSR 
                                                        T: červen 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
2469/38RM/2012 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
                                a zaměstnanost „Magistrát města Havířova hlásí  OTEVŘENO“_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt  
„Magistrát města Havířova hlásí OTEVŘENO“  
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti o dotaci 
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
                                                                       
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

                           Z: vedoucí OSR 
                                                                             T: 7/2012 

________________________________________________________________________________ 
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2470/38RM/2012 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
                                a zaměstnanost „Nastavení systému efektivního cílení  
                                vnitřních/podpůrných/provozních (dále jen vnitřních) služeb na úrovni  
                                statutárního města Havířov a jím zřizovaných a zakládaných organizací“_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt  
„Nastavení systému efektivního cílení vnitřních služeb na úrovni statutárního 
města Havířov a jím zřizovaných a zakládaných organizací“  
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti o dotaci 
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
                                                                       
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

                            Z: vedoucí OSR 
                                                                              T: 7/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2471/38RM/2012 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
                                a zaměstnanost „Zvýšení efektivity a kvality procesů v oblasti ICT  
                                na Magistrátu města Havířova“_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt  
„Zvýšení efektivity procesů v oblasti ICT na Magistrátu města Havířova“ 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem žádosti o dotaci 
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
                                                                       
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

                           Z: vedoucí OSR 
                                                                             T: 7/2012 

________________________________________________________________________________ 
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2472/38RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Omiš, Chorvatsko_____   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
                                                                         
zahraniční pracovní cestu Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro 
ekonomiku a správu majetku, p. Dalibora Klimši, člena Zastupitelstva města 
Havířova a p. Jiřiny Dehierové, členky Komise pro regionální spolupráci  
a partnerské vztahy, do partnerského města Omiš v Chorvatsku,  
ve dnech 6.- 9.7.2012, k účasti na 46. Festivalu Dalmatinských klap Omiš 2012  

________________________________________________________________________________ 
 
2473/38RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Turčianské Teplice,  
                                 Slovensko_______________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
                                                                         
zahraniční pracovní cestu Bc. Michaely Horňákové, členky Rady města 
Havířova, p. Evy Radové, členky Rady města Havířova a p. Jiřího Kunčického, 
člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy,  
do partnerského města Turčianské Teplice na Slovensku  
ve dnech 25.- 26.8.2012, k účasti na Mezinárodním folklórním festivalu 
„Bukovinské stretnutia“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2474/38RM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR_________________________________________ 
             

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

 
schválit  
poskytnutí věcných darů:  
- sestava Dräger Alcotest 7510 v konfiguraci pro Policii ČR – 2 sestavy 
- fotoaparát Olympus TG-320 – 4 ks 
- náhradní akumulátor Olympus Mju Li-42B Accessory kit – 4 ks 
- pouzdro k fotoaparátu Olympus TG-320 – 4 ks 
- paměťová karta Verbatim SDHC 8GB Class 10 – 4 ks 
- skener CANON CanoScan LiDE210 – 5 ks 
v celkové hodnotě cca 115.000,-- Kč Policii České republiky,  
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje (IČ: 75151502)  
pro zefektivnění policejní práce ve statutárním městě Havířově. 
 
pověřit  
primátora města podpisem darovací smlouvy s Policií České republiky 

 
  Z: vedoucí ORG 

          T: 09/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2475/38RM/2012 - Organizační řád Magistrátu města Havířova__________________________  
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
s účinností od 1.7.2012  Organizační řád Magistrátu města Havířova  
dle přílohy 
 
s t a n o v í 
 
s účinností od 1.7.2012 celkový počet zaměstnanců zařazených  
do Magistrátu města Havířova na 292, 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 1 zaměstnance z důvodu přechodu práv a povinností 
z pracovně právního vztahu na Technické služby Havířov, a.s. 
 
m ě n í 
 
usnesení č. 2289/36RM/2012 ze dne 16.5.2012 v části bere na vědomí, odrážce 
třetí takto: číslo „292“ se nahrazuje číslem „291“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2476/38RM/2012 - Jmenování vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova__ 
           

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
na návrh tajemníka Magistrátu města Havířova  
do funkce vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova  
Ing. Bernardu Urbancovou  
s účinností od prvního pracovního dne následujícího po ukončení  
pracovního poměru jmenované vedoucí u současného zaměstnavatele  

________________________________________________________________________________ 
 
2477/38RM/2012 - ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a montáž  
                                kontejnerových stání“ – č. stavby 11018 – rozhodnutí o výběru  
                                nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. ZPŘ/8/OIV/12 – „Areál TJ ČSAD Havířov – dodávka  
a montáž kontejnerových stání“  (č. stavby 11018)  
společnosti PEGAS CONTAINER s.r.o.,  
se sídlem 109 00  Praha 10-Dolní Měcholupy, Kutnohorská 426, IČ: 26236893,  
která předložila nabídku s  nabídkovou cenou 2.241.617,-Kč bez DPH  
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r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky č. ZPŘ/8/OIV/12 – „Areál TJ 
ČSAD Havířov – dodávka a montáž kontejnerových stání“ (č. stavby 11018) 
takto:   
 
2. místo: KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.,  
  se sídlem 763 12  Vizovice, Říčánská 1180, IČ: 46966170 
3. místo: ALGECO s.r.o.,  
  se sídlem 763 64  Spytihněv, Olšík 586, IČ: 25520334 
 
p o v ě ř u j e 
 
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  
č. ZPŘ/8/OIV/12 – „Areál TJ ČSAD Havířov – dodávka a montáž 
kontejnerových stání“ (č. stavby 11018) 

 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  
 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 20.6.2012 
 

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu  
 
          Z: vedoucí OIV 
          T: 07/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2478/38RM/2012 - Financování vybraných druhů služeb sociální prevence na léta 2015-2016  
                                v návaznosti na individuální projekt Moravskoslezského kraje__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
1. přistoupení k závazku podílet se na podpoře vybraných sociálních služeb  
    v letech 2015-2016 formou účelově určené dotace do rozpočtu kraje  
    v maximální výši 14 385 002,- Kč dle přílohy č. 3 
 
2. „Smlouvu o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“  
    mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18  Ostrava,  
    IČ: 70890692 a statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, 736 01   
    Havířov-Město, IČ: 00297488  za účelem zajištění financování vybraných  
    druhů sociálních služeb ve městě Havířově v případě, že tyto nebudou zcela  
    financovány z prostředků ze státního rozpočtu dle přílohy č. 2 
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pověřit 
primátora města podpisem „Smlouvy o podpoře sociálních služeb 
v Moravskoslezkém kraji“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2479/38RM/2012 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – o.s. Havířovák____ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
dopis občanského sdružení Havířovák (Příloha č.2), kterým žádá zrušení 
usnesení Rady města Havířova č. 2116/34RM/2012 ze dne 4. 4. 2012 
 
vyslovit souhlas  
s rozhodnutím Rady města Havířova ve věci konání festivalu  
„MORAVIA BEER FEST – Havířovské pivní slavnosti 2012“  
č. 2116/34RM/2012 ze dne 4.4.2012 a č. 2139/35RM/2012 ze dne 25.4.2012 
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova předsedovi občanského 
sdružení Havířovák 

 Z: vedoucí OŠK 
                                                                 T: 7/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2480/38RM/2012 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – žádost p. Rejče  
                                o poskytnutí informací____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
dopis p. Rejče ze dne 30.5.2012, včetně odpovědi tajemníka Magistrátu města 
Havířova ze dne 7.6.2012 (Příloha č.1)  
a dopis ze dne 7.6.2012, vč. odpovědi tajemníka Magistrátu města Havířova  
ze dne 12.6.2012 (Příloha č.2), kterými žádá o poskytnutí informací. 
 
s c h v a l u j e 
 
odpověď dle přílohy č. 3. 

________________________________________________________________________________ 
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2481/38RM/2012 - Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 25. června 2012 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST 
dopracovaný o připomínky členů rady města a závěry přijaté na 38. schůzi 
Rady města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
2482/38RM/2012 - Základní informace o Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.____________ 
          

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
základní informace o Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková 
organizace (IČ 00 84 48 96) 
dle přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase vyvoláním jednání 
ve věci zachování gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice 
s poliklinikou Havířov, p.o.  

Z: náměstek primátora   
     pro sociální rozvoj 
T: ihned 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Petr SMRČEK 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro hospodářský rozvoj 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 

 
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/55 827/Kl/2012 
 
V Havířově dne 26.7.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.7.2012 

 

I.část 
 
 

2483/39RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 39. schůze RMH, konané dne 25.7.2012 
 
2484/39RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 38. schůze RMH  
 
2485/39RM/2012 - Schválení programu 39. schůze RMH, konané dne 25.7.2012 
 
2486/39RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2487/39RM/2012 - Přijetí sponzorské smlouvy a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  
                                a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku  
                                ve městě Havířově  
           
2488/39RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
2489/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 36  
                                o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí 
 
2490/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                o vel. 1+3 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město 
 
2491/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově-Město 
 
2492/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 23  
                                o vel. 1+4 na ulici E. Destinnové 1169/1c v Havířově-Šumbark 
 
2493/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 
                                o vel. 0+1 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město 
 
2494/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 20   
                                o vel. 1+3 na ulici Moravská 478/37 v Havířově-Šumbark 
 
2495/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 25   
                                o vel. 1+2 na ulici J. Vrchlického 1481/12 v Havířově-Podlesí 
 
2496/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                o vel. 1+2 na ulici A. Staška 1088/5 v Havířově-Město 
 
2497/39RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2498/39RM/2012 - Zvýšení nájemného a poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví  
                                 města Havířova  
 
2499/39RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
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2500/39RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Monika Voznicová         
 
2501/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dušan Topolský        
 
2502/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milada Volfová        
 
2503/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Sandra Mezeiová        
 
2504/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karel Mezei        
 
2505/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Adéla Popelková        
 
2506/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Cecilia Vernarská        
 
2507/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Nečasová        
 
2508/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Svárovská        
 
2509/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivo Kříž        
 
2510/39RM/2012 - Mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu – Josef Luňák        
 
2511/39RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Pavla Sedláčková        
 
2512/39RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Milan Paštěka        
 
2513/39RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Pavel Kubiena        
 
2514/39RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu  
                                – Lubomír Zahradník a Božena Beata Zahradníková      
            
2515/39RM/2012 - Opakovaná žádost o přidělení jiného obecního bytu  
                                – manž. Eduard Timko a Zdenka Timková 
          
2516/39RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu  
                                – manž. Vojtěch Bobrek a Petra Bobreková        
 
2517/39RM/2012 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu – Radim Kolář        
 
2518/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                 - souroz. Barbora Matznerová a Filip Matzner 
         
2519/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - Lenka Panská a Renáta Hamplová 
         
2520/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - Marie Ptáčková a Ivan Ptáček 
 
2521/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  
                                - Adolf Kavulok a Marek Kavulok 
         
2522/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - souroz. Lenka Trnčíková (provd. Kačmaříková) a Eduard Trnčík 
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2523/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - Blanka Mihulková a Marek Dawid 
         
2524/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Erik Bárta a Věra Bártová  
         
2525/39RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu  
                                 – Danuše Radová        
 
2526/39RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 – Milena Grzeliňská 
 
2527/39RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Jaroslava Svobodová        
 
2528/39RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu – Jarmila Mezeiová        
 
2529/39RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 – Helena Balážová 
 
2530/39RM/2012 - Opětovné zařazení žádosti o byt do bytového pořadníku  
                                 - Mgr.Jiří Okrouhlý, Ph.D.         
 
2531/39RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Martin Kremser        
 
2532/39RM/2012 - Záměr směny pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město,  
                                za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město 
 
2533/39RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175, k.ú. Bludovice 
 
2534/39RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město 
 
2535/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark 
 
2536/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice 
          
2537/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá 
          
2538/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2539/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice 
 
2540/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice 
 
2541/39RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice 
 
2542/39RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2543/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 
 
2544/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá 
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2545/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město 
 
2546/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2547/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice 
 
2548/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice 
 
2549/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2550/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici,   
                                k.ú. Havířov-Město 
 
2551/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí,  
                                k.ú. Bludovice 
 
2552/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                 Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I. 
 
2553/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží  
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II. 
 
2554/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III. 
 
2555/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická,  
                                k.ú. Prostřední Suchá 
 
2556/39RM/2012 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č.  1086, 1087/1,  
                                k.ú. Prostřední Suchá 
 
2557/39RM/2012 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
                                k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi 
 
2558/39RM/2012 - Pronájem  pozemku parc.č. 487/2, k.ú. Bludovice 
 
2559/39RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563, 
                                k.ú. Havířov-město 
 
2560/39RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město  
                                dohodou 
 
2561/39RM/2012 - Výpůjčka pozemku parc. č. 335, k.ú. Šumbark 
 
2562/39RM/2012 - Žádost společnosti HOPL games s. r. o. 
 
2563/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá      
 
2564/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.  202/80, k.ú. Bludovice 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.7.2012 

I.část 
 
2483/39RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 39. schůze RMH, konané dne 25.7.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 39. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 25.7.2012 

                                   p. Alici HEGYI 
________________________________________________________________________________ 
 
2484/39RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 38. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 38. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 13.6.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2485/39RM/2012 - Schválení programu 39. schůze RMH, konané dne 25.7.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.7.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
2486/39RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
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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2208/35RM/2012 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011  
- BOD č.1 programu 

2257/36RM/2012 Pronájem části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark  
 

v y p o u š t í 
 

4401/67/10 Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově  
– stanovení dalšího postupu 

1377/23RM/2011 Návrh na zavedení povinnosti trvalého označování psů 
identifikačním čipem a schválení poskytnutí příspěvku 
chovatelům psů na trvalé označení psů čipem 

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 

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 

1927/32RM/2012 Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2012  
- floristická soutěž „10 divů světa“  

1994/33RM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark,  
lokalita U Jelena“            

2120/34RM/2012 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 

2123/34RM/2012 Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce  
„Havířov v květech“, konané dne 16.6.2012 

2171/35RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 304/18,  
k.ú. Bludovice             

2172/35RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2735,  
k.ú. Dolní Suchá          

2190/35RM/2012 VZ/02/OKS/12 - „Označování psů identifikačním čipem“  
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

2202/35RM/2012 Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje 
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou 
organizací statutárního města Havířov 

2259/36RM/2012 Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování 
Havířova – doplnění stok II  

2262/36RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  
PODA a.s.  

2272/36RM/2012 Žádost o prodloužení smlouvy o umístění 
telekomunikačního zařízení 

2284/36RM/2012 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 

2285/36RM/2012 „Parkoviště v lokalitě ul. K.Čapka “– schválení uzavření 
smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov 
a.s. na realizaci stavby  

2290/36RM/2012 OŘ/3/OIV/12 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3.etapa  
– Obytná ulice Mládí“ 
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky                            
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2342/37RM/2012 Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve 
vlastnictví statutárního města Havířov – uzavření Dohody 
o smluvních službách souvisejících s provozováním 
kanalizace 

2358/37RM/2012 Přijetí daru 
2364/37RM/2012 Souhlas zřizovatele s přijetím grantu z Nadace OKD 

v nadačním programu „Pro radost“ 
2381/37RM/2012 OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
2395/37RM/2012 Analýza zabezpečení budov ve vlastnictví města a jeho 

příspěvkových organizací 
2403/38RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  

byt. jednotku č. 9 o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1079/14 
v Havířově-Město 

2404/38RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+1 na ulici Hlavní třída 230/72 
v Havířově-Město 

2405/38RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14  
o velikosti 1+3 v domě na ulici U Lesa 282/1a  
v Havířově-Městě 

2406/38RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13  
o velikosti 1+3 v domě na ulici Na Nábřeží 751/ 139 
v Havířově-Městě 

2411/38RM/2012 „Výměna střešní krytiny, hromosvodu a oprava krovů  
ZŠ Selská 14/429, Havířov-Bludovice“  
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 

2432/38RM/2012 Výpůjčka části pozemku parc.č. 2638/1,  
k.ú. Prostřední Suchá 

2435/38RM/2012 Ukončení nájmu dohodou, Záměr pronájmu nebytových 
prostor formou veřejné soutěže – garáž na ul. Moravská 1, 
Havířov-Šumbark  

2442/38RM/2012 Finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zřízení 
místa pro přecházení na ul. Dělnické u křižovatky  
s ul. Hořanskou v rámci stavby  
„Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“ 

2443/38RM/2012 Dotace na dovybavení cyklostezek na území města 
Havířova      

2444/38RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č.V  

2446/38RM/2012 Stavba č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na 
ul. Na Záguří – I.etapa“ vyhlášení zjednodušeného 
podlimitního řízení 

2468/38RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu r. 2012 oddělení strategického 
rozvoje       

2477/38RM/2012 ZPŘ/8/OIV/12 - „Areál TJ ČSAD Havířov - dodávka a 
montáž kontejnerových stání“ – č. stavby 11018 – 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

2482/38RM/2012 Základní informace o Nemocnici s poliklinikou Havířov,p.o.  
________________________________________________________________________________ 
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2487/39RM/2012 - Přijetí sponzorské smlouvy a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  
                                a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě  
                                Havířově________________________________________________________  
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
přijetí sponzorské smlouvy na částku ve výši 34 992,- Kč určenou na podporu 
Městského kamerového dohlížecího systému v lokalitě Havířov-Šumbark 
v letech 2012 a 2013 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově: 
 
a) ve výši 7 000,- Kč na úhradu DPH (podpora Městského kamerového  
    dohlížecího systému v lokalitě Havířov-Šumbark) a to 3 500,- Kč  
    v roce 2012 a 3 500,- Kč v roce 2013 
 
b) ve výši 126 000,- Kč včetně DPH za poskytnutí odborných poradenských  
    služeb v oblasti fyzické ostrahy mateřských a základních škol  
 
u k l á d á  
  
ekonomickému odboru zapracovat čerpání Fondu bezpečnosti a ochrany osob  
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 3 500,- Kč 
a ve výši 126 000,- Kč včetně DPH do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2012 
  

                                                                                                   Z: vedoucí EO  
          T: září 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2488/39RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2012, dle přílohy č. 1.                     

________________________________________________________________________________ 
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2489/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 36  
                                 o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.36   
o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 30.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2490/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                 o vel. 1+3 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.10   
o vel. 1+3 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 13.8.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2491/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                 o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově-Město__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.15  
o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově-Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.7.2012       

 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2492/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 23  
                                 o vel. 1+4 na ulici E.Destinnové 1169/1c v Havířově-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.23  
o vel. 1+4 na ulici E.Destinnové 1169/1c v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2493/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 
                                 o vel. 0+1 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 0+1 
na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2494/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 20   
                                 o vel. 1+3 na ulici Moravská 478/37 v Havířově-Šumbark_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 20   
o vel. 1+3 na ulici Moravská 478/37 v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2495/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 25   
                                 o vel. 1+2 na ulici J.Vrchlického 1481/12 v Havířově-Podlesí____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 25   
o vel. 1+2 na ulici J.Vrchlického 1481/12 v Havířově – Podlesí 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2496/39RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                 o vel. 1+2 na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Město___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10   
o vel. 1+2 na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově – Město 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 30.7.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2497/39RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.6.2012 do 15.7.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.6.2012    
    do 15.7.2012 dle přílohy č.2 
 
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení  
    v souladu s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4 
 
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.6.2012  
    do 15.7.2012 dle přílohy č.5 
 
4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 16.7. 2012  
    dle přílohy č.6    
 
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
 
2498/39RM/2012 - Zvýšení nájemného a poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví  
                                 města Havířova__________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
s účinností od 1.1. 2013 do 31.12.2013  poskytnutí diferencované slevy  
z nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova takto: 
 

 sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč/m2/měsíc u bytů v domech kde nebylo 
     provedeno ani celkové zateplení obvodového pláště BD ani výměna oken 
 
 sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč/m2/měsíc u bytů s bezbariérovými 
     úpravami a u bytů bez centrálního zásobování teplem 
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s c h v a l u j e     
 
s účinností od 1. 1. 2013 zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví města 
Havířova 
 

  z částky 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 55,- Kč/m2/měsíc u bytů, které byly  
    plně sanované (výměna oken i celkové zateplení obvodového pláště BD)  
    a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je nižší  
    než 55,-  Kč/m2/měsíc 
 
  z částky 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 52,50 Kč/m2/měsíc u bytů  
    ve vlastnictví města Havířova, které byly částečně sanované (výměna oken  
    bez celkového zateplení obvodového pláště BD)  

 
Sleva a zvýšení nájemného se nevztahuje na cenu nájemného u bytů s věcně 
usměrňovaným nájmem (byty se státní dotací) a u bytů, kde byla cena 
stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je vyšší než 55,-  Kč/m2/měsíc 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení 

                     Z: ředitel MRA 
                                           T: 1.1.2013 
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
přijaté usnesení Rady města Havířova ve věci poskytnutí slevy z nájemného  
a zvýšení nájemného v bytech v majetku města 

________________________________________________________________________________ 
 
2499/39RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22   
                                 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 v obytném domě  
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2   
     
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů  v nezbytném rozsahu 

       
          Z: ředitel MRA, s.r.o.  
          T: 28.2.2013 
________________________________________________________________________________ 
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2500/39RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Monika Voznicová____         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu  č. 31 o vel. 0+1 
v domě na ul. Dlouhá tř. 470/17 v Havířově-Městě se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
paní Monice Voznicové, t.b. 17.listopadu 1255/6, Havířov-Podlesí  
pod podmínkou, že nájemní smlouva k předmětnému bytu bude  jmenované  
po uplynutí  6 měsíců od jejího uzavření na základě Rozhodnutí odboru správy 
majetku, č.j. OSM/44789/Vv/12 ze dne 04.06.2012, prodloužena na další 
období v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům 
s tím, že nájemné bude  hrazeno měsíčně,  
a to pouze za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy   

________________________________________________________________________________ 
 
2501/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dušan Topolský_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Dušanu Topolskému, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2502/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Milada Volfová__________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Miladě Volfové, t.b. Akátová 458/1, Havířov-Šumbark 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2503/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Sandra Mezeiová________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
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ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Sandře Mezeiové, t.b. Obránců míru 789/33, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
2504/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Karel Mezei____________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Karlu Mezeiovi, t.b. Národní tř. 576/2, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2505/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Adéla Popelková________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Adéle Popelkové, t.b. Anglická 822/21, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
2506/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Cecilia Vernarská_______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Cecilii Vernarské, t.b. E.F. Buriana 869/4a, Havířov-Město   

________________________________________________________________________________ 
 
2507/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Nečasová_______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Kateřině Nečasové, t.b. Anglická 824/17, Havířov-Šumbark  
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 

________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 
 

18 

2508/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Svárovská_______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Jarmile Svárovské, t.b. Plynárenská 668/7, Havířov-Prostřední Suchá  

________________________________________________________________________________ 
 
2509/39RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivo Kříž________________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Ivovi Křížovi, t.b. Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
2510/39RM/2012 - Mimořádné přidělení (náhradního) obecního bytu – Josef Luňák_________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení náhradního obecního jednopokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v kterékoliv lokalitě města  
panu Josefu Luňákovi, t.b. Chrpová 536/2b, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena  
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně  

________________________________________________________________________________ 
 
2511/39RM/2012 - Mimořádné přidělení  konkrétního obecního bytu – Pavla Sedláčková____        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Bludovická 758/3 v Havířově-Městě  
paní Pavle Sedláčkové, t.b.  Bludovická 758/3 v Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
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2512/39RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Milan Paštěka________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
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. Mozartova 1064/9 v Havířově-Městě  
panu Milanu Paštěkovi, t.b. Mozartova 1064/9, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena  
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
2513/39RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Pavel Kubiena__________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 27 o vel. 1+1 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Vrchlického 1480/14 v Havířově-Podlesí  
panu Pavlu Kubienovi, t.b. 1.máje 844/1, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2514/39RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu  
                                – Lubomír Zahradník a Božena Beata Zahradníková___________________      
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město  
panu Lubomíru Zahradníkovi a paní Boženě Beatě Zahradníkové,  
t.b. Čajkovského 835/5, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena  
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

________________________________________________________________________________ 
 
2515/39RM/2012 - Opakovaná žádost o přidělení jiného obecního bytu  
                                 – manž. Eduard Timko a Zdenka Timková___________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 1649/29RM/2011 ze dne 21.12.2011 

________________________________________________________________________________ 
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2516/39RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu  
                                – manž. Vojtěch Bobrek a Petra Bobreková___________________________        

 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu,  tzn. bytu č. 16 o vel. 1+3   
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období  v domě na ul. Hlavní tř. 229/74 v Havířově-Městě  
manželům Vojtěchu Bobrekovi a Petře Bobrekové, t.b. Pavlovova 583/2, 
Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2517/39RM/2012 - Opakovaná žádost o přidělení  konkrétního obecního bytu – Radim Kolář_        
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 2241/36RM/2012 ze dne 16.05.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2518/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                 - souroz. Barbora Matznerová a Filip Matzner________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o vzniku společného nájmu mezi Barborou Matznerovou a jejím 
bratrem Filipem Matznerem, t.b. Antala Staška 1088/5  k bytu č. 5 o vel. 1+2  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2519/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - Lenka Panská a Renáta Hamplová_________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Lenkou Panskou a Renátou Hamplovou, t.b. Obránců míru 1193/10, 
Havířov-Šumbark k bytu č. 10 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
2520/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
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                                - Marie Ptáčková a Ivan Ptáček_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní Marií Ptáčkovou  a jejím synem Ivanem Ptáčkem,  
t.b. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město k bytu č. 6 o vel. 1+4  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2521/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  
                                - Adolf Kavulok a Marek Kavulok__________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi panem Adolfem Kavulokem a jeho synem Markem Kavulokem,  
t.b. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město k bytu č. 7 o vel. 1+4   
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2522/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - souroz. Lenka Trnčíková (provd. Kačmaříková) a Eduard Trnčík 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi sourozenci Lenkou Trnčíkovou (provd. Kačmaříkovou) a jejím bratrem 
Eduardem Trnčíkem, t.b. Makarenkova 519/2, Havířov-Město k bytu č. 10   
o vel. 1+2 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2523/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu   
                                - Blanka Mihulková a Marek Dawid_________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní Blankou Mihulkovou  a jejím synem Markem Dawidem,  
t.b. Jedlová 493/2, Havířov-Šumbark k bytu č. 15 o vel. 1+3   
v domě na téže adrese 

_______________________________________________________________________________ 
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2524/39RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Erik Bárta a Věra Bártová__  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi panem Erikem Bártou a jeho matkou Věrou Bártovou,  
t.b. Hlavní tř. 229/74, Havířov-Město k bytu č. 13 o vel. 1+3  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2525/39RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu  
                                 – Danuše Radová________________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu,  
tzn. bytu č.11 o vel. 1+2 v domě na ul. U Lesa 281/1 v Havířově-Městě  
s p. Danuší Radovou, t.b. U Lesa 281/1, Havířov-Město 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2526/39RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 – Milena Grzeliňská______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 2 o vel. 0+1  
    v domě na ul. Česká 1201/5 v Havířově-Městě  
    p. Mileně Grzeliňské, t.b.  Česká 1201/5 v Havířov-Město     
 
2. p. Mileně Grzeliňské, t.b.  Česká 1201/5 v Havířov-Město udělení výjimky  
    z usnesení č. 1814/31RM/2012 ze dne 1.2.2012, kterým byly stanoveny  
    limity počtu osob bydlících v obecních bytech, a to za předpokladu řádného  
    plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
2527/39RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Jaroslava Svobodová_        
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+3 
v domě na ul. Emy Destinnové 1168/1b, Havířov-Šumbark  
s p. Jaroslavou Svobodovou, Emy Destinnové 1168/1b, Havířov-Šumbark  
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2528/39RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu – Jarmila Mezeiová_____________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným  
    ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv  
    lokalitě města p. Jarmile Mezeiové, t.b. Národní tř. 576/2, Havířov-Město  
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  
    v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  
 
2. prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 28 o vel. 1+1  
    v domě na ul. Národní tř. 576/2 v Havířově-Městě  
    paní Jarmile Mezeiové, t.b. Národní tř. 576/2, Havířov-Město  
    do doby, než bude jmenované přidělen jiný byt dle bodu 1 usnesení  
    a to za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících  
    z nájemní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
2529/39RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 – Helena Balážová________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e  
 
1. udělení výjimky z usnesení č. 1814/31RM/2012 ze dne 1.2.2012,  
    kterým byly stanoveny limity počtu osob bydlících v obecních bytech  
    p. Heleně Balážové, t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark  
 
2. uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č.5 o vel.1+2 v domě  
    na ul. Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbarku s p. Helenou Balážovou,  
    t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
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2530/39RM/2012 - Opětovné zařazení žádosti o byt do bytového pořadníku  
                                 - Mgr.Jiří Okrouhlý, Ph.D.________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
opětovné zařazení žádosti  pana  Mgr. Jiřího Okrouhlého, Ph.D.,  
t.b. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí, o byt o vel. 1+1  se smluvním 
nájemným, č.j. MJP/78279 ze dne  20.10.2003 do bytového pořadníku  
pro přidělování bytů se smluvním nájemným o vel. 1+1  z  r. 2003,  
a to na odpovídající místo v pořadí po provedené aktualizaci žádostí o byt 
v příslušné kategorii 

________________________________________________________________________________ 
 
2531/39RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Martin Kremser_________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  16.210 ,- Kč   
panu Martinu Kremserovi, t.b. Hlavní tř. 230/72, Havířov-Město  
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá 
část poplatku z prodlení, tj. 16.211,- Kč jmenovaným řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
2532/39RM/2012 - Záměr směny pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město,  
                                za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
záměr směny pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, o výměře 1611 m2,  
v majetku statutárního města Havířov,  
za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město, o výměře 1987 m2,  
ve spoluvlastnictví pana Romana Cieslara, bytem Na Špici 1, Havířov-Město  
a pana Martina Cieslara, bytem J. Škody, Ostrava  

________________________________________________________________________________ 
 
2533/39RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175, k.ú. Bludovice______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175,  k.ú. Bludovice,  
o výměře cca 600 m2, manželům Ing. Michalu Šlachtovi a Denise Šlachtové, 
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K Lučině 1/416, Havířov-Bludovice,  
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku  
navýšenou o  cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2534/39RM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město  
o výměře 23 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za účelem výstavby nové distribuční transformační stanice  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2535/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark o výměře 231 m2  
společnosti METRANS, a.s. , se sídlem Podleská 926, Praha 22-Uhříněves,  
IČ: 407 63 811 
za účelem zcelení pozemků v areálu společnosti pro průmyslové účely  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2536/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 484/171,  k.ú. Bludovice o výměře 22 m2  
manželům Jaroslavu Kublínovi a Dagmar Vašinové,  
oba bytem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 6/1314  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč,- Kč/m2,  
celkem tedy za 22 000,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
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2537/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá__________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2  
paní Ludmile Pýchové, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická 1128/4,  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši  920,- Kč/m2,  
celkem tedy za 18 400,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2538/39RM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/159, k.ú. Prostřední Suchá  
    o výměře 1 m2  
    panu Miroslavu Pírimu a paní Renátě Píriové, oba bytem1.máje 16/871,    
    Havířov-Město pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 1 060,- Kč 
 
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/131, k.ú. Prostřední Suchá  
    o výměře 1 m2  
    panu Zbyhněvu Owczarzymu, bytem Krajní 1428/1, Havířov-Podlesí  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 1 060,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2539/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice_________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 206 m2,  
paní Anděle Ryszkové, bytem Rodinná 31, Havířov-Bludovice,  
za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku,  
za cenu tržní ve výši 88.370,-Kč (tj. cca 429,-Kč/m2) + 1.900,- za zpracování 
znaleckého posudku, celkem 90.270,-Kč   

________________________________________________________________________________ 
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2540/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice_________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 567/8,  k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 72 m2,  
paní Aleně Dudové, bytem S. Tůmy 1022, Orlová – Lutyně,   
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku,  
za cenu tržní ve výši 32.540,-Kč (tj. cca 452,-Kč/m2) + 1.920,- za zpracování 
znaleckého posudku, celkem 34.460,-Kč   

________________________________________________________________________________ 
 
2541/39RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej  části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice o výměře cca 150 m2  
manželům Ing. Liboru Bukovanskému a Veronice Bukovanské, oba bytem 
Havířov-Bludovice, Farská 1165/1  
za účelem rozšíření zahrady s tím, že bude ponecháno ochranné pásmo  
v šíři 1,5 m od krajnice komunikace ve vlastnictví města,  
za tržní cenu dle  znaleckého posudku ve výši 52 500,- Kč (tj. 350,- Kč/m2)  
+ 1 780,- Kč za zpracování znaleckého posudku,  
za kupní cenu celkem cca 54 280,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2542/39RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
prodej části  pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá  
o výměře cca 375 m2 společnosti NAM systém, a.s. se sídlem Orlová-Město,  
P. Cingra 840, IČ: 25862731  
za účelem rozšíření zahrady za tržní cenu dle znaleckého posudku  
ve výši 112 500,- Kč (tj. 300,- Kč/m2) + 1 780,- Kč za zpracování znaleckého 
posudku, za kupní cenu celkem cca 114 280,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 
 

28 

2543/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice o výměře 23 m2  
panu Ing. Jaromíru Seigovi, bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 1235/39  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč,- Kč/m2,  
celkem tedy za 23 000,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
 
2544/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2  
panu Vladislavu Krzywońovi, bytem Havířov-Město, U Stromovky 337/34,  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 920,- Kč/m2,  
celkem tedy za 18 400,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2545/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 3471 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město  
STARTKLUBU Havířov, Garážnická 1508/1, Havířov-Město, IČ: 00533181 
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,  
celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny formou čtyř splátek  

________________________________________________________________________________ 
 
2546/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2  
manželům Pavlu Wojcikovi a Evě Wojcikové,  
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oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 654/32, pod již postavenou 
garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 150,- Kč/m2,  
celkem tedy za 2 300,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2547/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice o výměře 21 m2  
paní Michaele Fischerové, bytem Havířov-Podlesí, J. Gagarina 1516/6,  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,-Kč/m2, celkem tedy za 20 790,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2548/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice o výměře 9 m2  
paní Evě Ondrové, bytem Havířov-Město, 1. Máje 959/2 a panu Jiřímu Glacovi, 
bytem Havířov-Město, 1. Máje 959/2,  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,-Kč/m2, celkem tedy za 8 910,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2549/39RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 10 m2  
panu Václavu Frankovi, bytem Havířov-Podlesí, Šrámkova 1373/14  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč,- Kč/m2,  
celkem tedy za 10 600,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek  
ve výši 1 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2550/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici,   
                                k.ú. Havířov-Město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město  
    panu Emilu Gulašimu, bytem Havířov-Město, Karvinská 43,  
    pod již postavenou garáží 
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 35 490,- Kč 
    a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč 
 
2. prodej pozemku parc.č. 3513 o výměře 23 m2, kat. území Havířov-město  
    panu Vladimíru Milatovi, bytem Havířov-Podlesí, Krajní 1569/2,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 38 870,- Kč  
    a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2551/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí,  
                                 k.ú. Bludovice___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 637/12 o výměře 20 m2, kat. území Bludovice  
    paní Jindřišce Kernové, bytem Havířov-Město, Janáčkova 4/363,  
    pod již postavenou garáží 
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 19 200,- Kč 
 
2. prodej pozemku parc.č. 636/22 o výměře 6 m2, kat. území Bludovice  
    panu Romeu Musialovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 66/747,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 5 460,- Kč 
 
3. prodej pozemku parc.č. 636/27 o výměře 5 m2, kat. území Bludovice  
    paní Eugenii Černé, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1121/81,  
    pod již postavenou garáží 
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2,  
    celkem tedy za  4 550,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2552/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                 Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I.______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
       
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 1195/327 o výměře 1 m2,  
    kat. území Prostřední Suchá  
    manželům Petru Borovému a Marcele Borové, oba bytem Havířov-Podlesí,    
    Boční 1436/2, pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za  1 060,- Kč 
 
2. prodej pozemku parc.č. 1197/260 o výměře 6 m2,  
    kat. území Prostřední Suchá 
    manželům Siegmundovi Reinleinovi a Elišce Reinleinové, oba bytem    
    Havířov-Město, Vardasova 452/6   
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 6 360,- Kč 
 
3. prodej pozemku parc.č. 1197/266 o výměře 6 m2,  
    kat. území Prostřední Suchá  
    panu Ivanu Šrámkovi, bytem Havířov-Město, náměstí Republiky 569/1,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 6 360,-Kč 
 
4. prodej pozemku parc.č. 1197/254 o výměře 7 m2,  
    kat. území Prostřední Suchá 
    paní Mileně Slivkové, bytem Havířov-Město, J. Hory 1099/6,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 7 420,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2553/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží  
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II._____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 1197/135, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2  
    panu Jaromíru Burianovi, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 1148/25   
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 2 120,- Kč 
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2. prodej pozemku parc.č. 1197/232, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2  
    manželům Jiřímu Maslákovi a Blance Maslákové, bytem Havířov-Prostřední   
    Suchá, Plynárenská 672/3  pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,-  Kč/m2,  
    celkem tedy za 2 120,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2554/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III._____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 1195/272, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 5 m2  
    paní Evě Waniekové, bytem Karvinská 1233/38, Havířov-Město  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,-  Kč/m2,  
    celkem tedy za 5 300,- Kč 
 
2. prodej pozemku parc.č. 1197/219, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2  
    panu Jaromíru Jeništovi, bytem Havířov-Šumbark, SNP 801/15,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 1 060,- Kč 
 
3. prodej pozemku parc.č. 1195/299, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2  
    manželům Petru Malkovi a Lydii Malkové, bytem Havířov-Město,  
    Moskevská 2a,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 6 360,- Kč 
 
4. prodej pozemku parc.č. 1195/168, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2  
    manželům Ladislavu Pasztorovi a Blaženě Pasztorové, bytem Vendryně 96,    
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 6 360,-  Kč 
 
5. prodej pozemku parc.č. 1195/167,k.ú. Prostřední Suchá o výměře 5 m2 
    panu Františku Prymusovi, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 464/22  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 5 300,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2555/39RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická,  
                                k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 1701/39 o výměře 2 m2, kat. území Prostřední Suchá  
    manželům Jiřímu Hlouškovi a Ivaně Hlouškové, bytem Havířov-Prostřední   
    Suchá, Zručná 912/3,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2  
    celkem tedy za 2 366,- Kč 
 
2. prodej pozemku parc.č. 1701/45 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá  
    manželům Františku Portlovi a Ireně Portlové, bytem Havířov-Prostřední  
    Suchá, U Topolů 689/5,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 1 183,- Kč 
 
3. prodej pozemku parc.č. 1701/49 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá  
    manželům Jaroslavu Pavlovskému a Evě Pavlovské,  
    bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 842/23,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2,  
    celkem tedy za 1 183,- Kč 
 
4. prodej pozemku parc.č. 1701/51 o výměře 1 m2, kat.území  Prostřední Suchá 
    paní Anně Pěchové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 845/29,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, 
    celkem tedy za 1 183,- Kč 
 
5. prodej pozemku parc.č. 1701/52 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá  
    manželům Evženu Folwarcznému a Zdeňce Folwarczné,  
    bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 742/30,  
    pod již postavenou garáží  
    za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,-  Kč/m2,  
    celkem tedy za  1 183,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2556/39RM/2012 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č.  1086, 1087/1,  
                                k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu částí pozemků  parc.č. 1086, o výměře 307 m2,  
parc.č. 1087/1, o výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá,  
panu Františku Badurovi, bytem Těrlicko 26, za účelem zahrady   

________________________________________________________________________________ 
 
2557/39RM/2012 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
                                 k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
k.ú. Havířov-město, o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním,  
ul. Železničářů v Havířově-Městě,   
pro pana Rostislava Šeredu, bytem Střední 3, Havířov-Šumbark,   
na dobu určitou do 31.1.2013 

________________________________________________________________________________ 
 
2558/39RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č. 487/2, k.ú. Bludovice______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 487/2,  
    k.ú. Bludovice o výměře 903 m2 s vlastníkem pozemku Pozemkovým  
    fondem České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a ,  
    IČ: 45797072, který je užíván členy Městského klubu důchodců,  
    Studentská 9A, Havířov-Podlesí k odpočinku a relaxaci  
    za těchto podmínek: 
    - na dobu neurčitou od 1.8.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - za roční pronájem ve výši 2,- Kč/m2/rok, tj. 1 806,- Kč/ ročně 
 
2. uzavření dohody o zaplacení úhrady ve výši 37 174,- Kč za užívání pozemku  
    parc.č. 487/2, k.ú. Bludovice o výměře 903 m2 s vlastníkem pozemku    
    Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha 3,  
    Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072 za období skutečného užívání  
    pozemku tj. od 1.1.1992 do 31.7.2012  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
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podpisem nájemní smlouvy, dohody o zaplacení úhrady a oficiální žádosti  
o pronájem pozemku  

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.9.2012  
________________________________________________________________________________ 
 
2559/39RM/2012 - Pronájem pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563, 
                                 k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1.  
pronájem pozemku parc.č. 564 a části pozemku 563, celkem o výměře 17 m2 
v kat. území Havířov-město panu Jaroslavu Matějkovi, bytem Havířov-Město, 
Kpt. Nálepky 4, IČ:  76254496 k již postavenému prodejnímu stánku s 
prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků s doplňkovým prodejem zboží, 
mimo rozlévaných alkoholických nápojů za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.7.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle metodické pomůcky: 
  11 m2 stánek x 1 000,- Kč/m2/rok ………..11 000,- Kč/ročně 
    6 m2 zpevněná plocha, přístup x 60,- Kč……. 360,- Kč/ročně 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou  
  schůdnost přístupu ke stánku. 
 
2. 
ukončení pronájmu parc.č. 564 a části pozemku 563, celkem 17 m2  
v k.ú. Havířov-město s nájemcem paní Jarmilou Pavkovou,  
bytem Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 15, IČ: 68910941  
dohodou k 30.6.2012 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2560/39RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1, k.ú.Havířov-město  
                                 dohodou________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
ukončení pronájmu části pozemku parc .č. 3748/1 o výměře 5 m2,  
k.ú. Havířov-město, na které je umístěn prodejní stánek PNS 
paní Miluši Křížkové, bytem Havířov-Šumbark, E. Destinnové 1158/7,  
IČ: 46122788,  a to dohodou k 31.7.2012 
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  31.8.2012  
________________________________________________________________________________ 
 
2561/39RM/2012 - Výpůjčka pozemku parc. č. 335, k.ú. Šumbark________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku pozemku parc. 335, ostatní plocha, zeleň o výměře 4025 m2  
v k.ú. Šumbark, Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově, 
IČ: 48806030, k vybudování hřiště a dalším úpravám plochy pro aktivity klubu 
pro děti a mládež Maják, za podmínek: 
 

- doba výpůjčky: na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2031,  
  v případě ukončení pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 1207  
  bude tato smlouva ukončena před uplynutím doby určité 
- vypůjčitel bere na vědomí, že pokud do 5 let od začátku výpůjčky nebudou  
  provedeny navrhované úpravy - oprava oplocení, nátěr oplocení, odstranění  
  starých dřevin ve spolupráci s OŽP, výsadba udržované zeleně  
  pro volnočasové využití, posezení, dětské prolézačky, chodníčky, pískoviště,  
  lavičky, zpevněná plocha pro míčové sporty, bude smlouva ukončena  
- vypůjčitel doloží doklady o provedených úpravách a vynaložených částkách  
  odboru správy majetku každoročně do 31.7. po dobu 5 let, hodnota nákladů  
  by měla odpovídat ceně za desetiletý pronájem pozemku, tj. 253.500,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce pozemku 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 8. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2562/39RM/2012 - Žádost společnosti HOPL games s. r. o.______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
doplnění usnesení Rady města Havířova ze dne 13. 6. 2012 č. 2434/38RM/2012 
ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  
se spol. HOPL games s.r.o., IČ: 28599195, o zrušení věcného břemene 
provozování veřejných WC na náměstí T.G. Masaryka v Havířově-Šumbarku  
konečná smlouva bude uzavřena v termínu do 30 dnů od předání a převzetí 
stavby nových veřejných WC v rámci investiční akce 
„9055 Náměstí T. G. Masaryka“, nejpozději však do 31.12.2014, o ujednání: 
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„V případě, že oprávněný neuzavře nejpozději do 31.12.2014 smlouvu  
o zrušení věcného břemene a nepodá návrh na výmaz věcného břemene  
u katastrálního úřadu ze strany oprávněného, se oprávněný zavazuje hradit 
náklady spojené s provozem veřejných WC v dotčené nemovitosti paušální 
částkou ve výši 20.000,- Kč měsíčně bez DPH do doby uzavření smlouvy  
o zrušení věcného břemene a podání návrhu na výmaz věcného břemene  
u katastrálního úřadu, na účet povinného 43-5448480287/0100.“ 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o budoucí smlouvě o zrušení věcného břemene a smlouvy o zrušení věcného 
břemene 
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 8. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2563/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá_____         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,  
k.ú. Dolní Suchá, za účelem prodloužení plynovodního řadu Havířov-Dolní 
Suchá, ul. Prachatická v rámci stavby  č. 48108 : „KS 1311001023/165263 
Mgr. Jaroslav Žák“ , za jednorázovou úhradu při výměře 11 m2 , tj. 10.000,- Kč 
+ DPH , tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč = 12.000,- Kč  celkem,  
ve prospěch  SMP Net, s.r.o., se sídlem : Hornopolní 3314/38,  
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 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2564/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.  202/80, k.ú. Bludovice______ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 202/80, k.ú. Bludovice,  
dle GP č. 3562 – 47/2012 ze dne 5.6.2012  za účelem umístění nového 
drenážního potrubí pro dům ul. Škroupova 1382, 1383, Havířov-Podlesí,  
za jednorázovou úhradu při výměře 40 m2, ve výši 5.000,- Kč + DPH,  
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč =  6.000,- Kč celkem, ve prospěch vlastníků 
jednotek v domě na ul. Škroupova 1382, 1383, Havířov – Podlesí, tj.: 
 
1. Jana Holešová , bytem Vardasova 450/2, Havířov-Město, vlastník bytové  

jednotky č. 1382/2 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané na listu 
vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí  
se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o 
velikosti 0,0177 

 
2. Anita Kaštovská, bytem: Škroupova 1383/1, Havířov-Podlesí, vlastník  

bytové jednotky č. 1383/10 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, 
zapsané na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, 
část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
budovy a pozemku o velikosti 0,0222 

 
3. Dagmar Koláčková, Ing., bytem: Škroupova 1382/3, Havířov-Podlesí,  

vlastník bytové jednotky č. 1382/17 v budově sestávající z č. pop. 1382, 
1383, zapsané na  listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku  
parc. č. 193, zapsaném na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice,  
obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a pozemku o velikosti 0,0180 

 
4. Antonín Kulhánek, bytem: Škroupova 1383/1, Havířov-Podlesí, vlastník  

bytové jednotky č. 1383/8 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané 
na    listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném 
na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce 
Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy  
a pozemku o velikosti 0,0180 

 
5. František Leroch, bytem: Škroupova 1382/3, Havířov-Podlesí, spoluvlastník  

bytové jednotky č. 1382/4 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané 
na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném  
na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce 
Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy  
a pozemku o velikosti 0,0110 

     
6. Patrik Leroch, bytem: Škroupova 1382/3, Havířov-Podlesí, spoluvlastník  

bytové jednotky č. 1382/4 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané 
na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném na 
listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce 
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Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a 
pozemku o velikosti 0,0110 

 
7. Robert Pasz, bytem: Škroupova 1383/1, Havířov-Podlesí, vlastník bytové  

jednotky č. 1383/22 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané  
na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném  
na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce 
Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy  
a pozemku o velikosti 0,0222 

 
8. Magda Pavlasová, bytem: Lučina 165, PSČ 739 39, vlastník bytové jednotky  

č. 1383/11 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané na listu 
vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí  
se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku  
o velikosti 0,0177 

 
9. Eva Strýčková, bytem: Škroupova 1383/1, Havířov-Podlesí, vlastník bytové  

jednotky č. 1383/19 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, zapsané  
na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, zapsaném  
na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce 
Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a 
pozemku o velikosti 0,0223 

 
10. Oldřich Woznica, bytem: Škroupova 1383/1, Havířov-Podlesí, vlastník  

bytové jednotky č. 1383/21 v budově sestávající z č. pop. 1382, 1383, 
zapsané na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku parc. č. 193, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, 
část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
budovy a pozemku o velikosti 0,0225 

 
11. SJM Václav Florián a Pavla Floriánová, oba bytem: Škroupova 1382/3,  

Havířov-Podlesí, vlastníci bytové jednotky č. 1382/12 v budově sestávající 
z č. pop. 1382, 1383, zapsané na    listu vlastnictví č. 2987, postavené na 
pozemku parc. č. 193, zapsaném na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. 
Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech budovy o velikosti 0,0222 

 
12. SJM František Sapík a Marcela Sapíková,  oba bytem: Škroupova 1383/1,  

Havířov-Podlesí, vlastníci bytové jednotky č. 1383/6 v budově sestávající 
z č. pop. 1382, 1383, zapsané na listu vlastnictví č. 2987, postavené  
na pozemku parc. č. 193, zapsaném na listu vlastnictví č. 4657,  
vše v k.ú. Bludovice, obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 0,0228 

 
13. SJM Josef Vaněk a Eva Vaňková, oba bytem: Škroupova 1383/1, Havířov- 

Podlesí, vlastníci bytové jednotky č. 1383/7 v budově sestávající z č. pop. 
1382, 1383, zapsané na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku  
parc. č. 193, zapsaném na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, 
obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a pozemku o velikosti 0,0227 
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14. Stavební bytové družstvo Havířov, IČ: 004 15 227, sídlo: Havířov- 
Prostřední Suchá, Hornosušská 2/1041, PSČ: 735 64, zastoupené předsedou 
představenstva JUDr. Ivanem Kožušníkem a členem představenstva paní 
Marií Gřegořovou, zapsané 18.6.1980 v obchodním rejstříku,vedeného 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl  DrXXII, vložka 393, vlastník jednotek 
č. 1382/01, 1382/03, 1382/05, 1382/06, 1382/07, 1382/08, 1382/09, 
1382/10, 1382/11, 1382/13, 1382/14, 1382/15, 1382/16, 1382/18, 1382/19, 
1382/20, 1382/21, 1382/22, 1382/23, 1382/24, 1383/01, 1383/02, 1383/03, 
1383/04, 1383/05, 1383/09, 1383/12, 1383/13, 1383/14, 1383/15, 1383/16, 
1383/17, 1383/18, 1383/20, 1383/23, 1383/24, v budově sestávající z č. pop. 
1382, 1383, zapsané na listu vlastnictví č. 2987, postavené na pozemku 
parc. č. 193, zapsaném na listu vlastnictví č. 4657, vše v k.ú. Bludovice, 
obec Havířov, část obce Podlesí se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a pozemku o velikosti 0,7497 

 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.7.2012 

II.část 
 
2565/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  RPG  Byty, s.r.o. 
             
2566/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
             
2567/39RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
2568/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:  
                                „Dopravní terminál Havířov“   
    
2569/39RM/2012 - Věcná břemena k přeložkám realizovaným v rámci stavby:  
                                „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“ 
    
2570/39RM/2012 - Věcná břemena k přeložkám realizovaným v rámci stavby:  
                                 „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita za Teslou 
                                 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“  
  
2571/39RM/2012 - Věcné břemeno v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část  
                                Dolní Suchá“            
 
2572/39RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech  
 
2573/39RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže  
 
2574/39RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže – garáž na   
                                ul. J. Vrchlického 16, Havířov-Podlesí 
 
2575/39RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu  
                                na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město 
                                Pronájem nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-            
                                Město, Městskému kulturnímu středisku 
 
2576/39RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor 
          
2577/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město  
 
2578/39RM/2012 - Pronájem garáže na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí 
 
2579/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Generála  
                                Svobody 24, Havířov-Šumbark 
 
2580/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě  
 
2581/39RM/2012 - Žádost o snížení nájemného – L a G Sun s.r.o. 
 
2582/39RM/2012 - Žádost o snížení nájemného – p. Lukáš Walek 
 
2583/39RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy 
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2584/39RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku  
                                – p. Karla Skalíková 
 
2585/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základních školách 
 
2586/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
2587/39RM/2012 - Žádost o snížení úhrady za umístění reklamního zařízení, prodloužení  
                                smlouvy o umístění reklamního zařízení 
 
2588/39RM/2012 - Přijetí daru – dřevěné sochy            
 
2589/39RM/2012 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod   
                                Upuštění od vymáhání pohledávek 
 
2590/39RM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od Správy sportovních a rekreačních  
                                zařízení  
  
2591/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor a stánků s občerstvením na Letním koupališti  
                                  se společnosti  Zámek Havířov s. r. o. 
 
2592/39RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k zjišťovacímu řízení ke koncepci  
                                „Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality  
                                ovzduší Moravskoslezského kraje “  
 
2593/39RM/2012 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení  úhrad prokazatelné ztráty   
                                v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2012 
 
2594/39RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas   
                                s převodem částky 130 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 
 
2595/39RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola Gen. Svobody,  Havířov-   
                                Šumbark o souhlas s převodem částky 116 000,- Kč z rezervního fondu  
                                do fondu investičního 
 
2596/39RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
2597/39RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                červenec 2010 – červen 2012 
 
2598/39RM/2012 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období II. poloviny roku 2012 
 
2599/39RM/2012 - II. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu pro r. 2012 
                                odboru komunálních služeb   
            
2600/39RM/2012 - Petice občanů ve věci kácení břízy na ul. Lašská 5 v Havířově-Městě 
 
2601/39RM/2012 - Vzorové dokumenty - „Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací  
                                včetně příloh - Obchodní podmínky a Reklamační řád“   
 
2602/39RM/2012 - Kanalizace - cena za vodu předanou a převzatou   
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2603/39RM/2012 - Vodovody ve vlastnictví města - požadavky OPŽP  
 
2604/39RM/2012 - Návrh na úpravu smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu   
 
2605/39RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova 
 
2606/39RM/2012 - Ukončení  a vyhlášení Výzvy v rámci Integrovaného plánu rozvoje města  
                                „Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Revitalizace veřejného prostranství  
 
2607/39RM/2012 - Stavba č.1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 9  
                                ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
 
2608/39RM/2012 - Náměstí T. G. Masaryka – uzavření Dodatku č. 4 k SOD č. 1175/OIV/10 
 
2609/39RM/2012 - Stavba č.9065, 9072 IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou  
                               „Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b  
                                a M. Pujmanové 20, 22, 24“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní  
                                veřejnou zakázku na stavební práce  
 
2610/39RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                na rok 2012 č.VI 
           
2611/39RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu roku 2012 odboru sociálních věcí   
  
2612/39RM/2012 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
                                zřetele - Chlebíková Marie 

 
2613/39RM/2012 - Přestěhování paní Marie Nenzové z Domova pro seniory Kamenec  
                                do Domova seniorů Havířov 

 
2614/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k zakoupení dovybavení střediska Luna Domova  
                                seniorů Havířov, příspěvková organizace z prostředků investičního fondu 
 
2615/39RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. III 
 
2616/39RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací   
                                zřízenou statutárním městem Havířov  
 
2617/39RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi  
                                 zřízenými statutárním městem Havířov  
          
2618/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – ZŠ Gen. Svobody,  
                                příspěvková organizace 
         
2619/39RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR,  
                                Nadací Arcelor Mittal a Nadačním fondem Veolia 
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2620/39RM/2012 - Informativní zpráva o vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti ředitelů   
                                škol při využití výjimky z nejvyššího počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na třídu  
                                za školní rok 2011/2012 
 
2621/39RM/2012 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků na třídu  
                                v mateřských a základních školách od školního roku 2012/2013 
 
2622/39RM/2012 - Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských  
                                školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,  
                                pro školní rok 2012/2013  
           
2623/39RM/2012 - Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní  
                                školy Marie Kudeříkové 
 
2624/39RM/2012 - Prodloužení hudební produkce Havířov žije festivaly – Open Ming Fest,  
                                Inkubátor 2012 
                     
2625/39RM/2012 - Zahájení školního roku 2012/2013 v základních školách na území města  
                                Havířova 
              
2626/39RM/2012 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ U Stromovky 
 
2627/39RM/2012 - Návrh na stanovení platu statutárnímu orgánu MŠ Přímá a návrh  
                                na stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ U Stromovky od 1.8.2012,  
                                návrh odměny ředitelce ZŠ Mládežnická, řediteli ZŠ M.Kudeříkové  
                                a ředitelce Městského kulturního střediska Havířov 
 
2628/39RM/2012 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu  
                                Havířov 
 
2629/39RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
 
2630/39RM/2012 - Evropský týden mobility 2012 v Havířově 
 
2631/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku z vlastních zdrojů  
                                příspěvkové organizace  
     
2632/39RM/2012 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
                                 ve dnech 7. – 9.9.2012. 
 
2633/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu L.Janáčka,  
                                v 1. NP objektu - kavárna 
 
2634/39RM/2012 - Likvidace škod a pohledávek 
 
2635/39RM/2012 - ZPŘ/9/OIV/12 - „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
                                – I.etapa“ – č. stavby 8010 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
2636/39RM/2012 - OŘ/5/OSR/12 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu Statutárního města  
                                Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější  
                                nabídky 



 
 

USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 
 

46 

2637/39RM/2012 - Zřizovací listina organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
                                Havířov-Město 
           
2638/39RM/2012 - Zřizovací listina organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
                                Havířov-Životice 
           
2639/39RM/2012 - Česko-polský projekt „Aktivní sousedství – činnosti aktivizující spolupráci  
                                tří partnerských měst“ – účast na konferenci 23. – 24. 8. 2012 v Polsku 
 
2640/39RM/2012 - Zpráva z pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku – 46. Festival   
                                Dalmatinských klap Omiš 2012 
 
2641/39RM/2012 - Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů  
                                – Havířov v květech 2012 - floristická soutěž „10 divů světa“   
 
2642/39RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.7.2012 

II.část 
 
2565/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  RPG  Byty, s.r.o.______ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 132, 141/1, k.ú. Šumbark,  
dle GP č. 1567 – 28/2012 ze dne 27.4. 2012 za účelem umístění kanalizace 
v rámci stavby : „Rekonstrukce odkanalizování bytových domů  
na ul. Anglická č.p. 760 – 763, Havířov-Šumbark“,  
za jednorázovou úhradu při výměře 443 m2, ve výši 110.750,- Kč + DPH,  
tj. 110.750,- Kč + 22.150,- Kč =  132.900,- Kč celkem, ve prospěch společnosti 
RPG Byty, s.r.o., se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, 
PSČ 701 97, IČ: 277 69 127 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2566/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________  
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, vše v k.ú. Šumbark  
za účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby:  
„Metropolitní optická síť – VII. etapa, Konzumní 387/8, 686/16, 411/21“,  
za jednorázovou úhradu při výměře 70,04 m2, ve výši 8.755,- Kč + DPH, 
tj. 8.755,- Kč + 1.751,- Kč = 10.506,- Kč celkem 
a to parc.č. : dle GP č. 1503 – 640/2011, parc.č. 2105/435, 2105/436,  
2105/438, 2105/468, 2105/471, 2105/481, 2105/482, 2105/487, 2105/496, 
2105/498, 2105/500, 2105/501, 2105/505,  
ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava,  
28. října 1168/102, PSČ  702 00, IČ : 258 16 179. 

 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.10. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2567/39RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1873/1, k.ú. Prostřední Suchá,  

dle GP č. 2660 - 21/2012 ze dne 26.4. 2012 za účelem umístění 
elektropřípojky k rodinnému domu ( investor : Aleš Michna a Lenka 
Michnová, oba bytem Havířov – Podlesí, Točitá 1183/8), za jednorázovou 
úhradu při výměře 4,5 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH, tj. 10.000,- Kč + 
2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem.  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 

 
2. zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1022/1, 1028/2, 1028/17,  

k.ú. Šumbark, dle GP č. 1559 – 64/2012 ze dne 2.5.2012 za účelem umístění 
elektropřípojky k rodinnému domu ( investor : Lucie Štětínská, bytem 
Ostrava – Poruba, Ježkova 1343/2 ), za jednorázovou úhradu při výměře 
10,12 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH, tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  
12.000,- Kč celkem.  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 

 
3. zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1745, k.ú. Šumbark, dle GP  

č. 1575 - 108/2012 ze dne 31.5. 2012 za účelem umístění elektropřípojky 
k rodinnému domu ( investor : MUDr. Patrik Valenta a Jana Valentová,  
oba bytem Havířov – Šumbark, Okružní 1076/10), za jednorázovou úhradu 
při výměře 3 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH, tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč  
=  12.000,- Kč celkem.  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 

 
4. zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1635, k.ú. Šumbark, dle GP  

č. 1571 - 312/2012 ze dne 5.6. 2012 za účelem umístění elektropřípojky 
k rodinnému domu ( investor : Emilie Čečotková, , bytem Havířov – 
Šumbark, Jarošova 989/32), za jednorázovou úhradu při výměře 32,5 m2, ve 
výši 10.000,- Kč + DPH, tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- 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-
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Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2568/39RM/2012 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:  
                                „Dopravní terminál Havířov“______________________________________   
    

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením přeložky 
plynárenského zařízení STL, umístěné v předpokládané délce cca 202 m  
na částech pozemků parc. č. 3748/1 a 3750, k.ú. Havířov-město, v majetku 
povinného, statutárního města Havířova, 
ve prospěch oprávněného: SMP Net, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 
Hornopolní 3314/38, IČ: 277 68 691,  
zastoupeného společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,  
Brno, IČ: 279 35 311 
hodnota věcného břemene: s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města,  
je věcné břemeno ohodnoceno jednorázovou částkou 500,-Kč + DPH      
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem budoucí a konečné smlouvy o zřízení věcného břemene                                                                                        

 
                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
2569/39RM/2012 - Věcná břemena k přeložkám realizovaným v rámci stavby:  
                                „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“_____________________ 
    

Rada města Havířova   
 
r u š í  
 
část usnesení  RMH č. 5435/82/10, bod 4, ze dne 8. 9. 2010, kterým bylo 
schváleno v rámci stavby  
„Silnice I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“,  
zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města, parc. č. 1765/11,  
 
parc. č. 1765/13  a  parc. č. 1814/34, k.ú. Bludovice, v rozsahu dle 



 
 

USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 
 

50 

zaměření,  
pro oprávněného, Moravskoslezský kraj, Správu silnic Moravskoslezského 
kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711, vlastníka umístěného 
odvodnění komunikace  
hodnota věcného břemene: dle znal. posudku, na náklady investora, +DPH,  
s tím, že správcem a vlastníkem předmětné části dešťové kanalizace, která 
odvodňuje sil. III/4742  a přilehlý chodník, je statutární město Havířov       
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby „Silnice I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“,  
věcné  břemeno na pozemcích parc. č. 1632/1 a 1632/8, k.ú. Bludovice, 
v rozsahu 22 m běžných, dle zaměření,  
povinný: Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711,  
oprávněný, statutární město Havířov, vlastník pozemního vedení veřejného 
osvětlení umístěného na pozemcích, hodnota věcného břemene: dle vnitřních 
předpisů povinného jednorázově 1200,-Kč, včetně DPH.   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene                                                                                        

                                                                                                                   Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                   T: 31. 12. 2012   
________________________________________________________________________________ 
 
2570/39RM/2012 - Věcná břemena k přeložkám realizovaným v rámci stavby:  
                                 „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita za Teslou  
                                  4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“___________________________________  
  

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby č. 7059 „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, 
lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“  
 
1. výpůjčku a věcné  břemeno na pozemcích k.ú. Šumbark, v majetku 

povinného, města Havířov, parc. č. 944/639, 944/470, 944/459, 944/458, 
944/376, 944/449, 944/445, 944/471, 944/472, 944/635, 944/314, 944/650, 
944/312, k přeložce vedení VN 22kV,  délka cca 100 m, 
a dále  na pozemcích parc. č. 944/534, 944/520, 944/470, 944/639, 944/640, 
944/642, 944/371,  944/311, 944/654 a 944/306, k přeložce NN 0,4 KV  
v délce cca 95 m,      
pro oprávněného, vlastníka umístěných podzemních vedení, ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035          
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací,  
  do vydání kolaudačního souhlasu k přeložkám     
- hodnota věcného břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, vzhledem k tomu,  
  že se jedná o přeložky vyvolané stavbou města   
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2. výpůjčku a věcné  břemeno na pozemku k.ú. Šumbark, v majetku povinného,   
města Havířov, parc. č. 944/376,   k přeložce plynu STL, umístěné v délce 
cca 60 m,    
pro oprávněného: vlastníka přeložky, SMP Net s.r.o., Ostrava, Mor. Ostrava, 
Hornopolní  3314/38,  IČ: 277 68 961,  
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Brno, IČ: 279 35 311    
- doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací,  
  do vydání kolaudačního souhlasu k přeložce     
- hodnota věcného břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, vzhledem k tomu,   
  že se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o výpůjčce a zřízení věcného břemene             
                                                                            

                                                                                                            Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
2571/39RM/2012 - Věcné břemeno v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část  
                                Dolní Suchá“____________________________________________________            
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: č. 3068 „Odkanalizování Havířova, městská část 
Dolní Suchá“  výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2191, 
k.ú. Šumbark, v rozsahu cca 100 m2, dle zaměření  
půjčitel a povinný: Daniela Halušková, Smrková 134/6, Havířov-Šumbark,   
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
EB DN 300 jejíž část je přemístěna na pozemek povinné   
- doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené kanalizační stoce.     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
  pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
  umístěné na pozemku s tím, že půjčitel požaduje vybudování domovní  
  přípojky kanalizace k domu čp. 134, na parc. č. 2196, k.ú. Šumbark,  
  na náklady města, připojení k odpadu z domu zajistí vlastník nemovitosti.  
  
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv                                                                                      

                                                                                                              
                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
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2572/39RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech_____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 9,27 m2 v suterénu obytného  
   domu ul. J. Hory 1101, Havířov-Město,  
   p. Janě Janákové, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v suterénu obytného  
   domu ul. E. Destinnové 1168, Havířov-Šumbark,  
   p. Ludmile Gronychové, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
2573/39RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 26,55 m2  
v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, formou veřejné soutěže,  
za podmínek: 
 
1. Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH.  
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
4. Není stanoven účel využití nebytových prostor.  
    Prostory nebudou pronajaty jako restaurace, pivnice nebo herna s hracími  
    automaty a videoterminály.  
5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  
    na finanční vyrovnání po ukončení nájmu. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 30.7.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2574/39RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže – garáž    
                                na ul. J. Vrchlického 16, Havířov-Podlesí_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 19,11 m2 
v suterénu obytného domu na ul. J. Vrchlického 16, Havířov-Podlesí, formou 
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veřejné soutěže, za podmínek: 
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 26.7. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2575/39RM/2012 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu  
                                na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město 
                                Pronájem nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 470/17,  
                                Havířov-Město, Městskému kulturnímu středisku_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. obecný záměr pronájmu nebytových prostor (bývalé jídelny Reneta)  
    v přízemí a 1. nadzemním podlaží o výměře 895,29 m2 v objektu  
    na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město. 
 
2. pronájem nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 470/17,  
    Havířov-Město, Městskému kulturnímu středisku, IČ: 00317985,  
    k rozšíření činnosti příspěvkové organizace města: 
 1. podzemní podlaží  105,52 m2 
 1. nadzemní podlaží    50,43 m2 
 2. nadzemní podlaží 241,05 m2 
 Celkem  397,00 m2,  
 
za podmínek: 
- nájemné 270,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
2576/39RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – záměr pronájmu nebytových prostor___ 

          
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 305 o výměře 19,80 m2  
a podílu na společných prostorách o výměře 9,30 m2 ve 3. nadzemním podlaží 
objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, 
Ing. Jiřímu Turoňovi, IČ: 47173548, jako kancelář daňového poradce 

________________________________________________________________________________ 
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2577/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 197,02 m2  
v přízemí obytného domu na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město,  
Muzeu Těšínska, příspěvková organizace, IČ: 00305847,  
za podmínek: 
 

- účel: pobočka muzea 
- nájemné: 350,- Kč/m2/rok bez DPH 
- platba nájmu a služeb měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2012 
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
  po ukončení nájmu 

________________________________________________________________________________ 
 
2578/39RM/2012 - Pronájem garáže na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor - garáže o výměře 19,11 m2 v obytném domě  
na ul. J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí,  
p. Jaroslavu Dobřickému, bytem J. Vrchlického 14, Havířov-Podlesí,  
za podmínek: 
 

- nájemné 700,- Kč/m2/rok vč. DPH 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

________________________________________________________________________________ 
 
2579/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Generála  
                                Svobody 24, Havířov-Šumbark_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 86,46 m2  
    v 1. poschodí objektu zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,  
    Havířov-Šumbark,  
    nájemci MUDr. Salehu Afanovi, IČ: 49591673, dohodou k 31. 7. 2012 
 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 86,46 m2 v 1. poschodí  
    objektu zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,  
    Havířov-Šumbark, spol. MUDr. AFANA, s.r.o., IČ: 29442401,   
    k provozování ordinace praktického lékaře,  
 



 
 

USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 
 

55 

   za podmínek: 
 

- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za ordinaci 
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2580/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o výměře 6,70 m2 v suterénu obytného domu  
ul. Na Nábřeží 127, Havířov-Město,  
p. Michaele Mojové, jako sklad pro vlastní potřebu,  
za podmínek: 
 

- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
2581/39RM/2012 - Žádost o snížení nájemného – L a G Sun s.r.o._________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 197,09 m2 v přízemí 
samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, 
Havířov-Šumbark, nájemci spol. L a G Sun s.r.o., IČ: 28593961,  
z původní výše nájemného 797,- Kč/m2/rok bez DPH  
na nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 8. 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2582/39RM/2012 - Žádost o snížení nájemného – p. Lukáš Walek________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 183,30 m2 v přízemí 
obytného domu na Dlouhé tř. 25, Havířov-Město,  
nájemci p. Lukáši Walkovi, IČ: 73330604,  
z původní výše nájemného 2.240,- Kč/m2/rok bez DPH 
na částku 1.500,- Kč/m2/rok od 1. 8. 2012 

________________________________________________________________________________ 
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2583/39RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 119,67 m2 
v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska  
na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,  
nájemci p. Jaromíru Bělockému, IČ: 42909931,  
z důvodu dluhu na nájemném a službách 

________________________________________________________________________________ 
 
2584/39RM/2012 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku  
                                – p. Karla Skalíková______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)  
k nebytovým prostorám o výměře 109,30 m2 v přízemí samostatné části 
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
z nájemkyně p. Karly Skalíkové, IČ: 70319359,  
na p. Romana Skalíka, IČ: 64594033 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájemné 1.170,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu neurčitou od 1. 6. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: zastavárna 

________________________________________________________________________________ 
 
2585/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základních školách_ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  
    IČ: 48805475, pronájem nebytových prostor v areálu školy,  
    spol. Pro Vektor, spol. s r.o., IČ: 25861247, za podmínek: 
 

- účel: administrativní kancelář 
- výměra nebytových prostor: 28,44 m2 
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 7. 2012  
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok 
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 
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2. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    IČ: 70958131, změnu nájemních podmínek u pronajatých školních bytů  
    v areálu školy, nájemcům: 

a) p. Janu Beránkovi,  
b) p. Ivetě Kašparové,  
 

- doba nájmu: na dobu určitou jednoho roku s možností opakovaného  
  prodlužování 
- nájemné: 50,02 Kč/m2/měsíc 
- nájemné bude upraveno v souladu se změnou sazby nájemného schváleného  
  radou města 

 
3. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, IČ: 48805271,  
    pronájem školního bytu Mgr. Blance Jedinákové, za podmínek: 

- účel: školní byt 
- výměra prostor:  85,48 m2  
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 7. 2012 po dobu trvání pracovního  
  poměru ve škole 
- 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2586/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor  
v objektu Městské sportovní haly, ul. Astronautů 2, Havířov-Město, 
občanskému sdružení Florbalový klub Torpedo Havířov, IČ: 64630455,  
za podmínek: 
- účel: šatna pro florbalisty 
- výměra nebytových prostor: 15,50 m2 
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 7. 2012  
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
2587/39RM/2012 - Žádost o snížení úhrady za umístění reklamního zařízení, prodloužení  
                                smlouvy o umístění reklamního zařízení______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
prodloužení smlouvy o umístění reklamního zařízení – baneru  
o rozměrech 5 x 12 m = 60 m2 na štítové stěně obytného domu  
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, provozovateli spol. MELVIN CZ s.r.o.,  
IČ: 26785919, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  
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s podmínkou, že provozovatel reklamního zařízení je povinen při instalaci  
reklam dodržovat právní předpisy eliminující umisťování reklam podporujících 
tabákové výrobky, formy násilí, rasismu, ohrožení mravnosti a naplňujících 
skutkovou podstatu nekalé soutěže. Obsahem reklamy nesmí být reklama 
politická a nemorální (necudná) a dále pak reklama na noční kluby, erotické 
podniky, služby či akce jakéhokoli druhu (lhostejno zda tyto činnosti  
jsou státem legalizovány či pouze trpěny) a herny a jakékoli jiné provozovny  
ve smyslu zákona o loteriích.  
 
n e s c h v a l u j e 
 
snížení roční úhrady za umístění reklamního zařízení – baneru  
o rozměrech 5 x 12 m = 60 m2 na štítové stěně obytného domu  
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,  
provozovateli spol. MELVIN CZ s.r.o., IČ: 26785919,  
z původní roční úhrady ve výši 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH 
(120.000,- Kč ročně bez DPH)  
na částku 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH (78.000,- Kč ročně bez DPH) 

________________________________________________________________________________ 
 
2588/39RM/2012 - Přijetí daru – dřevěné sochy________________________________________            
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
přijetí daru dřevěných soch v hodnotě 6000,- Kč/ks, zhotovených v rámci 
sochařského sympozia Havířovská lípa s novou tváří 2012: 

 
- 4 ovečky od Jiřího Halouzky z Jiříkova u Rýmařova 
- Ležící volek od Jiřího Halouzky z Jiříkova u Rýmařova 
- Děvčátko s beránkem od Miroslava Trnovského ze Slovenska 
- Chlapec s ovečkou od Miroslava Trnovského ze Slovenska 
- Anděl od Franciszka Piechy z Polska 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv       
 

                                                                                                   Z: vedoucí OSM 
                                                                                                    T: 31.12. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2589/39RM/2012 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod   
                                Upuštění od vymáhání pohledávek__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. odpis nevymožitelných  mank a škod na majetku v účetní hodnotě: 

-  1 152,50 -  odcizení hasičského přístroje 
-  2 767,50 -  ztráta autoboty 
-  2 767,50 -  ztráta autoboty 
-  4 449,33 -  ztráta autoboty  
-  7 351,30 -  ztráta odchytové klece 
-  6 010,00 -  ztráta autoboty 

 
2. odpis a upuštění od vymáhání pohledávek ve výši: 

-  3 419,00  Kč za Kamilem Pastrňákem 
-  4 000,00  Kč za Pavlem Kauckým 
- 19 500,00 Kč za Ivanou Dvořákovou 
- 11 638,00 Kč za Milanem Vlčkem 

 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova  schválit   
odpis a upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 79 241,00 Kč  
za Karlem Pokorným vzhledem k tomu, že pohledávka je již soudně 
nevymahatelná, uplynula doba 10 let od právní moci rozsudku a nebyl zjištěn 
po tuto dobu žádný postižitelný příjem ani majetek 

________________________________________________________________________________ 
 
2590/39RM/2012 - Nabídka přebytečného majetku od Správy sportovních a rekreačních  
                                zařízení_________________________________________________________  
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  neschválit    
bezúplatné převzetí přebytečného drobného a drobného dlouhodobého 
hmotného majetku - sportovního náčiní dle přílohy č. 1, ve vlastnictví 
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
v celkové pořizovací ceně 113 040,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2591/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor a stánků s občerstvením  
                                na Letním koupališti se společnosti Zámek Havířov s.r.o._______________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a stánků 
s občerstvením na Letním koupališti Šárka  
se společností ZÁMEK Havířov,s.r.o. od  1. 10. 2012 do 30. 9. 2017 

________________________________________________________________________________ 
 
2592/39RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k zjišťovacímu řízení ke koncepci  
                                „Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality  
                                ovzduší Moravskoslezského kraje“__________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k zjišťovacímu řízení ke koncepci 
„Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Moravskoslezského kraje“ podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, uvedené v příloze č.1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem  
tohoto vyjádření  
 

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 1.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2593/39RM/2012 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení  úhrad prokazatelné ztráty   
                                v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2012_________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci dopravce ČSAD Havířov a.s. o dopadech zvýšené ceny pohonných 
hmot (PHM) na odhadovanou prokazatelnou ztrátu v systému MHD Havířov 
v roce 2012 a informaci o nákupu autobusů pro tento přepravní systém  
dle důvodové zprávy   
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit  
navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8, pol. 5193 (celkové výdaje na dopravní 
územní obslužnost) o 2 922 320 Kč pro dokrytí ztráty v přepravním systému 
MHD Havířov v roce 2012 ze stávajících 53 000 000 Kč na 55 922 320 Kč, 
z toho: 
- 2 045 655 Kč  jako přiměřený zisk na nákup 3 nízkopodlažních autobusů  
                          s pohonem CNG 
 -   876 665 Kč  pro dokrytí vlivu zvýšené ceny PHM 
 
uložit 
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu  
ORJ 8 o 2 922 320 Kč 
 

          Z: vedoucí EO 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2594/39RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas   
                                s převodem částky 130 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova převod  
částky 130 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
 
2595/39RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola Gen. Svobody, Havířov-   
                                Šumbark o souhlas s převodem částky 116 000,- Kč z rezervního fondu  
                                do fondu investičního_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Základní škola Gen. Svobody, Havířov-Šumbark  
převod částky 116 000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2596/39RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtová opatření č. 58. - 62., dle důvodové zprávy 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 58. - 62., dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2597/39RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                 červenec 2010 – červen 2012_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
červenec 2010 – červen 2012, dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e 
 
převod výnosu z kuponu dluhopisu Government Bond Var 07/23/17  
ve výši 17 745,00 Kč z blokačního účtu na účet FRR, dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
 
2598/39RM/2012 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období II. poloviny roku 2012_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období II. poloviny roku 2012 ve znění  
dle přílohy 
 
u k l á d á  
 
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období II. poloviny  
roku 2012 společnosti Technické služby Havířov a.s. 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2599/39RM/2012 - II. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu pro r. 2012 
                                odboru komunálních služeb________________________________________   
            

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
II. přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy  
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u k l á d á 
 
realizovat II. přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)  
dle přílohy  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 08/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2600/39RM/2012 - Petice občanů ve věci kácení břízy na ul. Lašská 5 v Havířově-Městě______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
text odpovědi k petici občanů ve věci kácení břízy na ul. Lašská 5 v Havířově-
Městě, dle přílohy č. 2 s úpravami dle připomínek členů Rady města Havířova, 
týkajícími se náhradní výsadby dvou vhodných stromů za pokácený strom 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města podpisem odpovědi na petici občanů  

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2601/39RM/2012 - Vzorové dokumenty - „Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací  
                                včetně příloh - Obchodní podmínky a Reklamační řád“_________________   

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. informaci o přípravě na připojování nemovitostí na novou kanalizaci  
    pro veřejnou potřebu dle důvodové zprávy 
 
2. informaci o průběhu přípravy vzorových dokumentů - „Smlouva o odvádění  
    odpadních vod kanalizací včetně příloh - Obchodní podmínky a Reklamační  
    řád“ dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
Vzorové dokumenty:  
„Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací“  
ve znění dle přílohy č. 1,  
Příloha Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací – „Obchodní podmínky“ 
ve znění dle přílohy č. 2,  
Příloha Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací – „Reklamační řád“  
ve znění dle přílohy č. 3 
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p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj předáním vzorových dokumentů 
„Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací včetně příloh – Obchodní 
podmínky a Reklamační řád“ Technickým službám Havířov a.s. k závaznému 
používání těchto vzorových dokumentů  

           
Z: vedoucí OKS 

          T: 08/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2602/39RM/2012 - Kanalizace - cena za vodu předanou a převzatou______________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou  
a převzatou (pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi 
statutárním městem Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s.  
dle důvodové zprávy 
 
u k l á d á    
 
předložit Radě města Havířova návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemných 
vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 uzavřené 
mezi statutárním městem Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s., který 
bude upravovat vzájemné vztahy v oblasti stanovení ceny za odpadní vodu 
předanou a převzatou (pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) 

           
Z: vedoucí OKS 

          T: 08/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2603/39RM/2012 - Vodovody ve vlastnictví města - požadavky OPŽP_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o plnění dotačních podmínek OPŽP v rámci projektu  
„Etapa I. - Dolní a Prostřední Suchá“, registrační list č. 115D112000274  
a projektu „Etapa II. – Bludovice, Dolní Datyně“,  
registrační list č. 115D112000347 dle přílohy č. 1  
 
s c h v a l u j e 
 
1. variantu řešení a to převod vodovodů ve vlastnictví statutárního města  
    Havířova v souladu s přílohou č. 1   
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2. ukončení smluv týkajících se provozování částí kanalizací ve vlastnictví  
    statutárního města Havířova ke dni 31.12.2012 uzavřených mezi statutárním  
    městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,  
    IČ 45193665  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj a náměstka primátora pro 
ekonomiku a správu majetku k jednání se společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (provozovatel vodovodů v majetku města) 
ve věci podmínek převodu těchto vodovodů  
 
u k l á d á  
 
odboru komunálních služeb ve spolupráci s odborem správy majetku připravit 
podklady pro schůzi Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města 
Havířova k realizaci varianty plnění dotačních podmínek OPŽP formou 
převodu vodovodů ve vlastnictví statutárního města Havířova  

 
Z: vedoucí OKS            

 T: 09/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2604/39RM/2012 - Návrh na úpravu smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o přípravě Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 v platném znění dle důvodové zprávy   
 
u k l á d á    
 
předložit Radě města Havířova úplné znění návrhu Dodatku č. 2 ke smlouvě  
o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu číslo 1758/OKS/2011  
v platném znění  

Z: vedoucí OKS 
          T: 08/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2605/39RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova 
za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
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2606/39RM/2012 - Ukončení  a vyhlášení Výzvy  v rámci Integrovaného plánu rozvoje města  
                                „Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Revitalizace veřejného prostranství______  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. Oznámení o ukončení Výzvy č.2 v rámci IPRM „Zóna Šumbark II  
    Za Teslou“ dle přílohy č.1 
 
2. Výzvu č. 3 k podávání žádostí o dotaci v rámci IPRM „Zóna Šumbark II  
    Za Teslou“ dle přílohy č.2 

________________________________________________________________________________ 
 
2607/39RM/2012 - Stavba č.1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření Dodatku č. 9  
                                ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11  čl. 2, odst. 2.1.,  
    Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu -107 468,28 Kč bez DPH 
    (-128 961,94 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
 
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11  čl. 2, odst. 2.1., Přílohy č. 1  
    této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 39 429,50 Kč bez DPH    
    (47 315,40 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
 
3. uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  na provedení Stavby  
    č. 1031 -  „Kino Centrum Havířov“, v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení 
 
n e s c h v a l u j e  
 
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 29/OIV/11 čl. 2, Přílohy č. 1 této SoD  
o dodatečné stavební práce za cenu 146 915,00 Kč bez DPH  
(176 298,00 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 ze dne 18.01.2011 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11  
ze dne 18.01.2011 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 1.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2608/39RM/2012 - Náměstí T. G. Masaryka – uzavření Dodatku č. 4 k SOD č. 1175/OIV/10__ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. změnu termínu plnění v bodě 1.6 odst. 1 článku IV. smlouvy o dílo  
    na zpracování projektové dokumentace „Náměstí T. G. Masaryka“  
    č. 1175/OIV/10 uzavřené se společností PPS Kania s.r.o., IČ: 26821940,  
    takto: 

         

    „1.6 zajištění inženýrské činnosti pro vydání právoplatného stavebního  
      povolení (dále také SP)  

    …….…... 8 týdnů od nabytí právní moci Územního rozhodnutí“ 
 

2. uzavření Dodatku č.4 k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o.  
    dle bodu č. 1 tohoto usnesení  

 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č.4 k SOD č.1175/OIV/10 se společností PPS 
Kania s.r.o. 

           Z: vedoucí OIV  
           T: 08/2012 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 4 k SOD 
č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
 
2609/39RM/2012 - Stavba č.9065, 9072 IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou  
                               „Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b  
                                a M. Pujmanové 20, 22, 24“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní  
                                veřejnou zakázku na stavební práce_________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce    
    „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou „Regenerace obytných domů  
     na ul. Lidická 52a, 52b a M. Pujmanové 20, 22, 24“  
 
  rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
 následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ano 
    přenesení daňové povinnosti   ano 
 



 
 

USNESENÍ 
z 39. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.7.2012 
 

68 

3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   425.000,-Kč 
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   předpokládané zahájení: 03/2013     
    ukončení obou etap: nejpozději                 do 31.12.2013 
 
7. základní hodnotící kritérium:  ekonomická výhodnost nabídky  
 dílčí hodnotící kritéria:               
 - výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  95% 
 - termín realizace ve dnech obou etap celkem  5%  
 
8. ostatní podmínky:    záruční lhůta 60 měsíců  
                                                                                    
9. základní kvalifikační předpoklady:   
    podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., 
    o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
    (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením  
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:   
    podle § 54 zákona:  

- výpis z OR  
- doklad o oprávnění k podnikání -  provádění staveb, jejich změn  
  a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě 
- doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího  

           
11. ekonomická a finanční způsobilost:       prohlášení podle § 50 odst.1  
       písm. c) zákona  

 
12. technické kvalifikační předpoklady:       
     podle § 56 zákona   

- seznam nejméně tří významných stavebních prací dle předmětu veřejné  
   zakázky provedených dodavatelem za posledních 5 let  
- osvědčení objednatelů o řádném plnění tří nejvýznamnějších zakázek 
  uvedených v seznamu významných stavebních prací s minimálním  
  finančním objemem 20 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci 
  samostatně  
- osvědčení o vzdělání pro osobu stavbyvedoucího (diplom osvědčující  
  vysokoškolské vzdělání stavebního směru) 
- profesní životopis stavbyvedoucího prokazující praxi v oboru pozemní  
   stavby minimálně 5 let 
- čestné prohlášení o pracovněprávním vztahu osoby stavbyvedoucího vůči  
  dodavateli 
- přehled o průměrném počtu zaměstnanců za v letech 2010, 2011 a 2012,  
  přičemž minimální počet zaměstnanců je stanoven na 40  
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13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
    člen        náhradník 
    1. Ing. Petr Smrček    Mgr. Rudolf Šimek 
    2. Ing. Eduard Heczko   Dalibor Klimša  
    3. Ing. Pavel Merta    Bc. Pavol Jantoš 
    4. Ing. Radoslav Basel   Ing. Miloš Klimeš  
    5. RK: Ing. Miroslav Mynář    Ing. Jiří Špiřík 
    6. Petr Hnízda (RECTE.CZ, s.r.o.)  Jana Šenková  
                  (RECTE.CZ, s.r.o.) 

 
14. zadávací lhůtu:       90 dní 

 
p o v ě ř u j e  
 
1. společnost RECTE,CZ, s.r.o., IČ: 619 72 690, realizací zadávacího řízení  
    na veřejnou zakázku „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou  
    „Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b  
     a M. Pujmanové 20, 22, 24“ v rozsahu § 151 zákona 
 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
3. společnost RECTE.CZ, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu  
    § 59 zákona  
 
4. jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele Ing. Petra Smrčka,  
    náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 
 
5. podpisem mandátní smlouvy se společností RECTE.CZ, s.r.o.  
    na realizaci zadávacího řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora  
    pro hospodářský rozvoj 
 
u k l á d á 
 
1. předložit mandátní smlouvu se společností RECTE.CZ, s.r.o. k podpisu  

 
Z: vedoucí OIV 
T: 31.7. 2012     

 
2. zajistit odeslání Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce  
    do Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti  
    RECTE.CZ, s.r.o. 

          Z: vedoucí OIV 
T: 1.8. 2012     

 
3. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku  
    veřejných zakázek prostřednictvím společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 
 

                                                                             Z: vedoucí OIV 
          T: 3.9. 2012     
________________________________________________________________________________ 
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2610/39RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                na rok 2012 č.VI__________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 
č.VI dle přílohy 
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č.VI dle přílohy  

         Z: vedoucí OIV  
         T: 7/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
2611/39RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu roku 2012 odboru sociálních věcí____________________________   
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy: 
 
1. 4182, 4185 a 4359 schváleného rozpočtu roku 2012 odboru sociálních věcí    
    (organizační jednotka 7), dle přílohy č.1 
 
2. 4349 a 4359 schváleného rozpočtu roku 2012 odboru sociálních věcí  
    (organizační  jednotka 7), dle přílohy č.2 

________________________________________________________________________________ 
 
2612/39RM/2012 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
                                zřetele - Chlebíková Marie_________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou  
paní Marii Chlebíkové  
 
b e r e    n a   v ě d o m í  
 
zařazení žádosti paní Marie Chlebíkové do řádné evidence žadatelů o byt 
v Domě s pečovatelskou službou 

________________________________________________________________________________ 
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2613/39RM/2012 - Přestěhování paní Marie Nenzové z Domova pro seniory Kamenec  
                                do Domova seniorů Havířov________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přestěhování paní Marie Nenzové z Domova pro seniory Kamenec v Ostravě  
do Domova seniorů Havířov 

________________________________________________________________________________ 
 
2614/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k zakoupení dovybavení střediska Luna Domova  
                                seniorů Havířov, příspěvková organizace z prostředků investičního fondu_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,  
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město, zakoupení dovybavení střediska 
Luna - zahradního traktoru, průmyslového žehliče, regulačního  
a monitorovacího systému odběru elektrické energie. 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zakoupením vybavení  
pro středisko Luna 

           Z: ředitel DsH 
           T: srpen 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2615/39RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. III_______________________ 
 

Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012  
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) č. III dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2616/39RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací   
                                zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací města:  
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
příspěvková organizace (IČ 00 84 74 70)  
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ve výši 20.000,- Kč  
od společnosti GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1425/1a, 140 28 Praha 4 
(IČ 25 67 27 20)  
 
a ve výši 99.770,- Kč  
od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Štramberská č.p. 2871/47, 
709 00 Ostrava (IČ 27 80 14 54) dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2617/39RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi  
                                 zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková  
    organizace (IČ70 95 82 89)  
    v celkové výši 6.000,- Kč  
    od autora Róberta Cypricha, bytem Srčinovec 658, 023 12 Svrčinovec,  
    okres Čadca, Slovenská republika dle přílohy č. 1 
 
2. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČ 65 89 07 10)  
    v celkové výši 6.000,- Kč  
    od autora Mgr. Čestmíra Slívy, bytem Přátelství 396/15D,  
    736 01 Havířov-Životice dle přílohy č. 2 
 
3. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČ 61 98 86 93)  
    v celkové výši 6.000,- Kč  
    od autora Franciszka Piechy, bytem Jesionka 35 C,  
    44 – 230 Czerwionka-Leszczyny, Polská republika dle přílohy č. 3 
 
4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ 61 98 87 07)  
    v celkové výši 6.000,- Kč  
    od autora Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná-Město  
    dle přílohy č. 4 
 
5. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace  
    (IČ 70 95 82 20) v celkové výši 6.000,- Kč  
    od autora Mgr. Čestmíra Slívy, bytem Přátelství 396/15D,  
   736 01 Havířov-Životice dle přílohy č. 5 
 
6. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)   
    v celkové výši 6.000,- Kč  
    od autora Leszka Sikory, bytem Dolní Lomná 186, 739 82 Dolní Lomná  
    dle přílohy č. 6   

________________________________________________________________________________ 
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2618/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – ZŠ Gen. Svobody,  
                                příspěvková organizace____________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Základní škola Havířov 
-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13)  
v pořizovací ceně 120.000,- Kč včetně DPH: server do počítačové učebny 

________________________________________________________________________________ 
 
2619/39RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR,  
                                Nadací Arcelor Mittal a Nadačním fondem Veolia_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
I. 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých Revolvingovým 
fondem Ministerstva životního prostředí ČR a Nadací Arcelor Mittal  
v celkové výši 164.370,- Kč příspěvkovými organizacemi města  
dle přílohy č. 1, 2 
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČ 48 80 54 24) na projekt:  
  Zelená učebna               

  ……………….69.800,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  
    (IČ 48 80 54 75) na projekt:  
  Zkvalitnění materiálního vybavení pro práci školní psycholožky  

 ………….........94.570,- Kč 
II. 
s přijetím účelových dotací poskytnutých Nadací Arcelor Mittal a Nadačním 
fondem Veolia v celkové výši 30.000,- Kč příspěvkovými organizacemi města 
dle přílohy č. 3, 4 
 
3. Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ 61 98 86 26) 
    na projekt:  
  Chráníme přírodu, chráníme sebe 

     ……………….10.000,- Kč 
 
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace  
    (IČ 70 95 82 20) 
    na projekt:  
  Putování našich dětí za ptačím pírkem 

    ……………….20.000,- Kč 
________________________________________________________________________________ 
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2620/39RM/2012 - Informativní zpráva o vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti ředitelů   
                                škol při využití výjimky z nejvyššího počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na třídu  
                                za školní rok 2011/2012____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti ředitelů škol 
při využití výjimky z nejvyššího počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na třídu  
za školní rok 2011/2012 dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2621/39RM/2012 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků na třídu  
                                v mateřských a základních školách od školního roku 2012/2013__________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova č. 2698/39/08 ze dne 22.10.2008 
dnem 31.8.2012 
 
p o v o l u j e 
 
1. výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu, a to zvýšení počtu děti ve třídách  

o čtyři děti nad limit 24 dětí ve třídě od školního roku 2012/2013 mateřským 
školám, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí ve třídě nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti  
a ochrany zdraví dětí 

 
2. výjimku z nejvyššího počtu žáků na třídu, a to zvýšení počtu žáků ve třídách  

jednotlivých ročníků o čtyři žáky nad limit 30 žáků ve třídě od školního  
roku 2012/2013 základním školám, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků  
ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 
u k l á d á 
 
1. zaslat ředitelům škol rozhodnutí zřizovatele o povolení výjimky z nejvyššího  
    počtu dětí a žáků na třídu od školního roku 2012/2013  
 
2. ředitelům škol zasílat odboru školství a kultury MMH oznámení o využití  
    výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků na třídu nejpozději do 3 dnů    
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: srpen 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2622/39RM/2012 - Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských  
                                školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,  
                                pro školní rok 2012/2013___________________________________________  
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání  
v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,  
pro školní rok 2012/2013, dle přílohy č. 1   
 
u k l á d á  
 
1. ředitelkám mateřských škol průběžně zasílat odboru školství a kultury MMH  
    aktuální údaje o volné kapacitě mateřských škol v Havířově 
 
2. zveřejnit a průběžně aktualizovat údaje o volné kapacitě jednotlivých  
    mateřských škol na území města na www města  
 

  Z: vedoucí OŠK 
  T: 7/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2623/39RM/2012 - Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní  
                                 školy Marie Kudeříkové___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. petici občanů - nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy   
    Marie Kudeříkové dle přílohy č. 1 
 
2. žádost ředitele Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14  
    okres Karviná, příspěvková organizace, o posílení rozpočtu z příspěvku  
    zřizovatele na období září - prosinec 2012 a leden - srpen 2013  
    dle přílohy č. 2 
 
s c h v a l u j e 
 
odpověď zmocněnci petičního výboru dle přílohy č. 3 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem odpovědi na petici 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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vzít na vědomí 
1. petici občanů - nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy  
    Marie Kudeříkové, dle přílohy č. 1 
 
2. žádost ředitele Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14  
    okres Karviná, příspěvková organizace, o posílení rozpočtu z příspěvku  
    zřizovatele na období září - prosinec 2012 a leden - srpen 2013,  
    dle přílohy č. 2 
 
neschválit  
příspěvek města na financování mzdových prostředků pro Základní školu 
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, 
z důvodu zachování stávajícího počtu tříd 2. a 5. ročníku této školy   
 
schválit 
odpověď zmocněnci petičního výboru dle rozhodnutí ZMH o dalším příspěvku 
města na financování mzdových prostředků pro Základní školu Havířov-Město 
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, dle přílohy 
 
pověřit 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem odpovědi na petici,  
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2624/39RM/2012 - Prodloužení hudební produkce Havířov žije festivaly – Open Ming Fest,  
                                 Inkubátor 2012__________________________________________________ 
                     

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost agentury Viking Agency s.r.o. o prodloužení hudební produkce  
ze dne 11.7.2012 dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení hudební produkce panu Marku Sloninovi, jednateli  
Viking Agency s.r.o., IČ 26 86 98 45, garantu projektu „Havířov žije festivaly“, 
konkrétně na hudební produkce OPEN MIND FEST a multižánrový festival 
Inkubátor 2012 pořádané v areálu Letecko-modelářského klubu METEOR 
Havířov, pod Letním kinem, a to takto:  
 

   1. OPEN MIND FEST dne 5.10.2012 v době od 22:00 hod. do 01:00  hod.  
       následujícího dne 
   2. Multižánrový festival Inkubátor 2012 dne 6.10.2012 od 22:00 hod.  
       do 24:00  hod. 
 
u k l á d á   
 
upozornit garanta projektu „Havířov žije festivaly“na povinnost podle  
OZV č. 3/2007 tj. informovat občany bydlící na ul. Na Nábřeží  
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o pořádání akce „OPEN MIND FEST a INKUBÁTOR 2012“  
a to min. 7 dnů předem.  

Z: vedoucí OŠK 
           T: srpen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2625/39RM/2012 - Zahájení školního roku 2012/2013 v základních školách na území města  
                                Havířova________________________________________________________ 
              

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2012/2013  
v prvních třídách základních škol dne 3. září 2012 takto:  
 
PaedDr. Miladu Halíkovou na ZŠ Gen. Svobody 
 
Mgr. Zdislava Krokosze na ZŠ M. Pujmanové 
 
Ing. Petra Smrčka na ZŠ Gorkého 
 
p. Soňu Dosedělovou na ZŠ M. Kudeříkové 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka na ZŠ Kapitána Jasioka 
 
Ing. Eduarda Heczka  na ZŠ Školní 
 
Mgr. Karin Mackovou na ZŠ Jarošova 
 
p. Miroslava Polaka na ZŠ 1. máje 
 
p. Jaroslava Jeziorského na ZŠ a MŠ Frýdecká 
 
Ing. Karla Šlachtu na ZŠ a MŠ Na Nábřeží 
 
Ing. Jiřího Martínka na ZŠ a MŠ Zelená 
 
Mgr. Radka Kupczaka na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Selská 
 
Bc. Daniela Pawlase na ZŠ F. Hrubína 
 
p. Jarmilu Světlíkovou na ZŠ Mládežnická 
 
p. Radima Mudru na ZŠ Moravská 
 
Bc. Moniku Havlíčkovou na ZŠ K. Světlé 
 
p. Vojtěch Kozáka na ZŠ Žákovská 
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u k l á d á 
 
oznámit schváleným zástupcům města přesnou hodinu a místo zahájení 
školního roku 2012/2013 v 1. třídách výše jmenovaných škol.  
 

         Z: vedoucí OŠK 
         T: srpen 2012   
________________________________________________________________________________ 
 
2626/39RM/2012 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ U Stromovky_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
usnesení konkurzní komise dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e 
 
s účinností od 1.8.2012 na pracovní místo ředitelky  
Mateřské školy Havířov-Město U Stromovky 60 
 
paní Taťánu Korpesiovou 

________________________________________________________________________________ 
 
2627/39RM/2012 - Návrh na stanovení platu statutárnímu orgánu MŠ Přímá a návrh  
                                na stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ U Stromovky od 1.8.2012,  
                                návrh odměny ředitelce ZŠ Mládežnická, řediteli ZŠ M.Kudeříkové  
                                a ředitelce Městského kulturního střediska Havířov____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že do doby jmenování nového ředitele, bude na základě jmenování  
ze dne 3.7.2012, vykonávat funkci statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-
Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace paní Blanka Penevová 
 
s t a n o v í 
 
1. plat statutárnímu orgánu Mateřské školy Havířov-Přímá 8/1333, příspěvková  
    organizace od 1.8.2012 dle přílohy č. 2, a to do doby jmenování nového  
    ředitele 
 
2. plat paní Taťáně Korpesiové, ředitelce Mateřské školy Havířov-Město  
    U Stromovky 60 od 1.8.2012 dle přílohy č. 3 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyplacení odměny Mgr. Radomile Vaníčkové, ředitelce Základní školy  
    Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková  
    organizace, dle přílohy č. 4 
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2. vyplacení odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce Městského kulturního  
    střediska Havířov za přípravu a realizaci celoměstské akce Havířov  
    v květech 2012 z rozpočtových prostředků příspěvkové organizace,  
    dle přílohy č. 4 
 
3. vyplacení odměny paní Daně Koláskové, ředitelce Mateřské školy  
    Havířov-Město U Stromovky 60, dle přílohy č. 4 
 
4. vyplacení odměny Mgr. Viktoru Kalouskovi, řediteli Základní školy 
    Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,  
    z rozpočtu odboru školství MMH dle přílohy č. 4  
 

                                                                                             Z: vedoucí OŠK 
                                                                                             T: červenec 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2628/39RM/2012 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu  
                                Havířov_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
schválení znění Smlouvy o poskytnutí investiční dotace Městskému 
Fotbalovému Klubu Havířov, IČO 27 00 82 40 

________________________________________________________________________________ 
 
2629/39RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2012______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
    rozpočtu města Havířova v roce 2012 pro Ivana Karabce, bytem Tesařská 2,  
    Havířov-Město, v celkové výši 50 000,-Kč na přípravu  
    na Paralympijské hry v Londýně 2012 
 
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem 
 

 Z: vedoucí OŠK 
 T: 8/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2630/39RM/2012 - Evropský týden mobility 2012 v Havířově____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční   
ve dnech 16.- 22.9.2012 a uspořádání Evropského dne bez aut dne 21.9.2012 
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u k l á d á 
 
1. projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s. poskytnutí bezplatné přepravy  
    na den 21.9.2012 

T: srpen 2012 
         Z: vedoucí OKS 
 

2. organizačně zajistit akce k Evropskému týdnu mobility vč. Evropského  
    dne bez aut 

T: září 2012 
         Z: vedoucí OŠK 
          

3. základním školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat v rámci  
    Evropského týdne mobility dle svých možností aktivity zaměřené na tuto  
    problematiku  

T: září 2012 
                        Z: vedoucí OŠK 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města podpisem Charty 2012 pro Evropský  
týden mobility 

T: červenec 2012 
         Z: vedoucí OŠK 
________________________________________________________________________________ 
 
2631/39RM/2012 - Souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku z vlastních zdrojů  
                                příspěvkové organizace____________________________________________  
     

ada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov, Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G  
(IČ 00 60 12 50)  
v pořizovací ceně 445.000,- Kč včetně DPH: virtualizační server 

________________________________________________________________________________ 
 
2632/39RM/2012 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
                                 ve dnech 7. – 9.9.2012_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
realizaci konání Havířovských slavností statutárního města Havířova  
ve dnech 7.- 9.9.2012 Městským kulturním střediskem Havířov,  
dle důvodové zprávy a návrhu hlavního programu slavností. 
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p o v o l u j e  
 
prodloužení produkce programu a konání Havířovských slavností 2012   
dne 7.9.2012 od 22,00 hod.  do 24,00 hod., dne 8.9.2012 od 00,00 hod.  
do 02,00 hod., od 22,00 do 24,00 hod., dne 9.9.2012 od 00,00 do 02,00 hod. 
 

         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 10.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2633/39RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu L.Janáčka,  
                                v 1. NP objektu - kavárna__________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
změnu nájemce nebytových prostor o celkové výměře 92,97 m2  
v KD L. Janáčka Havířov, v 1. NP – provoz kavárna  
z nájemce Marie Velčické, IČO 16606132, bytem Okrajová 3, Havířov-Podlesí 
na nájemce Libora Pristáše, IČO 65890604, bytem Lidická 1155/56,  
Havířov-Šumbark ke dni 1.8.2012 za shodných nájemních podmínek   
dle důvodové zprávy a příloh. 
 
u k l á d á 
 
ředitelce MKS Havířov podepsat s novým nájemcem p. Liborem Pristášem, 
IČO 65890604 smlouvu o dlouhodobém nájmu nebytových prostor  
v KD L. Janáčka. 

                 Z: ředitelka MKS Havířov 
                 T: 1.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2634/39RM/2012 - Likvidace škod a pohledávek_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1.odepsání  pohledávky Š 1/2012 ve výši 221,-Kč 
2.odepsání  2/3 pohledávky  Š 2/2012 , tj. 1.461,-Kč 
 
u k l á d á 
 
odepsat  pohledávku  vedenou pod č.j. Š 1/2012 ve výši 221,-Kč  
a část pohledávky Š 2/2012  do výše 1.461,-Kč . 

                                                                                                          
                 Z: vedoucí EO 
                                                                                                                  T: 31.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2635/39RM/2012 - ZPŘ/9/OIV/12 - „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
                                – I.etapa“ – č. stavby 8010 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___ 
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. ZPŘ/9/OIV/12 – „Rekonstrukce a dobudování chodníku, 
na ul. Na Záguří – I.etapa“ (č. stavby 8010)   
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem 370 04 České Budějovice 3 
Pražská tř. 495/58, o.z. Dopravní stavby MORAVA, Oblast Speciální stavby,  
702 00  Ostrava, Vítkovická 1, IČ: 48035599,  
která předložila nabídku s nabídkovou cenou 1.586.894,28 Kč bez DPH 
(1.904.273,28 Kč vč. DPH) a s dobou realizace 31 kalendářních dnů  
ode dne předání a převzetí staveniště 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky č. ZPŘ/9/OIV/12 – „Rekonstrukce 
a dobudování chodníku na ul. Na Záguří – I.etapa“  (č. stavby 8010) takto:   
 
2. místo:  SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem 757 01  Valašské Meziříčí,  
   Železničního vojska 1386, IČ: 60775530 
3. místo:  JANKOSTAV s.r.o., se sídlem 719 00  Ostrava-Kunčice,  
   Štěpaňákova 31/714, IČ: 25855581 
4. místo:  AWT Rekultivace a.s., se sídlem  735 64  Havířov-Prostřední Suchá,   
                Dělnická 884/41, IČ: 47676175 
5. místo:  Rosis s.r.o., se sídlem 747 05  Opava 5-Kateřinky, Vrchní 1556/43,  
   IČ: 46576576 
6. místo:  STRABAG a.s., se sídlem 150 00  Praha 5, Na Bělidle 198/21,  
   IČ: 60838744 
7. místo:  APLINE Bau CZ s.r.o., se sídlem 757 43  Valašské Meziříčí,  
   Jirásková 613/13, IČ: 45192286 
8. místo:  ALVAC s.r.o., se sídlem 736 01  Havířov-Podlesí,  
   Studentská 1548/26, IČ: 49607588 
9. místo:  Rudolf Szarzec, s místem podnikání 737 01  Český Těšín,  
   Dukelská 278/6, IČ: 42082366 
10. místo: NBS Invest, a.s., se sídlem 735 64  Havířov-Prostřední Suchá,  
    U Skleníků 1395/1a, IČ: 25815288 
11. místo: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem 602 00  Brno,  
     Mlýnská 68, IČ: 25317628 
12. místo: HAOSPOL s.r.o., se sídlem 735 64  Havířov-Prostřední Suchá,  
    U Hřiště 775/12, IČ: 25855506 
13. místo: STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem 190 00  Praha 9-Prosek,  
    Kytlická 780, IČ: 25853473 
 
p o v ě ř u j e 
 
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  
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č. ZPŘ/9/OIV/12 – „Rekonstrukce a dobudování chodníku  
na ul. Na Záguří – I.etapa“  (č. stavby 8010) 

 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 1.8.2012 
 

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu  
          Z: vedoucí OIV 
          T: 08/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2636/39RM/2012 - OŘ/5/OSR/12 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu Statutárního města  
                                Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější  
                                nabídky________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení č. OŘ/5/OSR/12 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu 
Statutárního města Havířov“  
uchazeče  
Sdružení Digitalizace archívu stavebního úřadu statutárního města Havířov,  
sestávající ze společností ICZ a.s., IČ: 25145444, scanservice a.s.,  
IČ: 25648101, DIGIS, spol. s r.o., IČ: 19012276  
a Expert & Partner engineering CZ, a.s., IČ: 61859117,  
z důvodů nesplnění požadavků stanovených zadavatelem v zadávacím řízení, 
uvedených v příloze č. 1 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. OŘ/5/OSR/12 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu 
Statutárního města Havířov“  
uchazeči Sdružení společností DASYS s.r.o. a Handicap výrobní družstvo 
invalidů, sestávající ze společností DATASYS s.r.o., IČ: 61249157  
a Handicap výrobní družstvo invalidů, IČ: 27923592,  
které předložilo nabídku s nabídkovou cenou 35.834.875,- Kč bez DPH  
a s odpovídající technickou úrovní nabízeného řešení a metodikou postupů 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na veřejnou zakázku č. OŘ/5/OSR/12 - „Digitalizace archivu 
stavebního úřadu Statutárního města Havířov“ 
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u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti McGreen a.s. k zajištění 
dalšího postupu v zadávacím řízení 
   

 Z: vedoucí OSR 
   T: 31.7.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2637/39RM/2012 - Zřizovací listina organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
                                Havířov-Město___________________________________________________ 
           

Rada města Havířova  
 
o d k l á d á  
 
projednání nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
Havířov-Město, se sídlem Požárnická 19, 736 01 Havířov-Město   

________________________________________________________________________________ 
 
2638/39RM/2012 - Zřizovací listina organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
                                Havířov-Životice_________________________________________________ 
           

Rada města Havířova  
 
o d k l á d á  
 
projednání nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-
Životice, se sídlem Padlých hrdinů 29b, 736 01 Havířov-Životice   

________________________________________________________________________________ 
 
2639/39RM/2012 - Česko-polský projekt „Aktivní sousedství – činnosti aktivizující spolupráci  
                                tří partnerských měst“ – účast na konferenci 23. – 24.8. 2012 v Polsku____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
účast 11 osob (dle důvodové zprávy) na konferenci ve dnech 23. – 24.8.2012  
v Ustroni v Polsku v rámci Česko-polského projektu přeshraniční spolupráce.  

________________________________________________________________________________ 
 
2640/39RM/2012 - Zpráva z pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku – 46. Festival   
                                Dalmatinských klap Omiš 2012_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka, p. Jiřiny 
Dehierové a p. Dalibora Klimši do Omiše v Chorvatsku ve dnech 6. – 9.7.2012 

________________________________________________________________________________ 
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2641/39RM/2012 - Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů  
                                – Havířov v květech 2012 - floristická soutěž „10 divů světa“____________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě v soutěži 
„10 divů světa“ konané v rámci akce Havířov v květech 16.6.2012 takto: 
 
1. místo - peněžitý dar ve výši  10.000,- Kč 
 „Letadlo“, Bc. Pavla Kubošová,  U Školky 1196,  Šenov, 739 34 
2. místo -  peněžitý dar ve výši    7.000,- Kč 
 „Planeta Země“, Sempra Praha, a.s., Šlechtitelská stanice, Trávnická 9,     
     Hranice, 753 01 
3. místo -  peněžitý dar ve výši    5.000,- Kč 
 „Eiffelova věž“, Dagmar Kutná, DK Profit spol.s r.o., Beniakova 5,  
     Bratislava, 841 05  
 
u k l á d á 
 
předat peněžitý dar vyhodnoceným soutěžícím 

                     Z: vedoucí TO 
                                           T: 8/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2642/39RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 40. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.8.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 

I.část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/65 409/Kl/2012 
 
V Havířově dne 29.8.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.8.2012 

 

I.část 
 
 
2643/40RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 40. schůze RMH, konané dne 29.8.2012 
 
2644/40RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 39. schůze RMH 
 
2645/40RM/2012 - Schválení programu 40. schůze RMH, konané dne 29.8.2012 
 
2646/40RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2647/40RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
2648/40RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10  
                                Územního plánu obce Karviná 
 
2649/40RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 16  
                                Územního plánu obce Šenov 
 
2650/40RM/2012 - Přijetí věcného daru 
                      Zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli 
           
2651/40RM/2012 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2012 
 
2652/40RM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR 
             
2653/40RM/2012 - Změny v povodňové komisi  
 
2654/40RM/2012 - Těžby v lesích v okolí Havířova ve správě Lesů České republiky, s.p.  
 
2655/40RM/2012 - VZ/42/ŠK/MRA/12 - „Výměna střešní krytiny, hromosvodu a oprava  
                                krovů ZŠ Selská 14/429, Havířov - Bludovice“ – č. stavby 11051  
                                – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
2656/40RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1100/10   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2  
 
2657/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8   
                                o vel. 1+3 na ulici Sukova 823/8 v Havířově-Město 
 
2658/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 18   
                                o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark 
 
2659/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 55   
                                o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město 
 
2660/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                o vel. 1+2  na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Město 
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2661/40RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10 o velikosti 1+3  
                                v domě na ulici E.Urxe 284/3 v Havířově-Městě 
 
2662/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2   
                                o vel. 1+4  na ulici Mládí 1141/16 v Havířově-Šumbark 
 
2663/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark 
 
2664/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22   
                                o vel. 1+4 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbark 
 
2665/40RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                bytů 
 
2666/40RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - souroz. Barbora Matznerová  
                                a Filip Matzner 
         
2667/40RM/2012 - Pojmenování nové ulice v k.ú. Šumbark, v části obce Šumbark     
    
2668/40RM/2012 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti           
                                Technické služby Havířov a.s. 
 
2669/40RM/2012 - Záměr prodeje pozemků k již postaveným distribučním transformačním          
                                stanicím  
 
2670/40RM/2012 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice 
 
2671/40RM/2012 - Záměr směny pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.           
  
2672/40RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město 
 
2673/40RM/2012 - Směna a přijetí daru nemovitostí s Moravskoslezským krajem 
 
2674/40RM/2012 - Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města          
 
2675/40RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-   
                                Šumbarku“ 
 
2676/40RM/2012 - Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby:               
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“     
 
2677/40RM/2012 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město 
 
2678/40RM/2012 - Pronájem částí pozemků parc.č.  1086, 1087/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2679/40RM/2012 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město, 
                                za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi 
 
2680/40RM/2012 - Změna nájemní smlouvy s TJ ČSAD Havířov 
 



 
 

USNESENÍ 
z 40. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.8.2012 
 

4 

2681/40RM/2012 - Změna podmínek vypořádání s městem Šenov, v rámci stavby:                
                                „Odkanalizování Havířova, část města Havířov - Město, lokalita Důlňák“_            
   
2682/40RM/2012 -  Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova – doplnění  
                                 stok III       
 
2683/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti T-Mobile  
                                Czech republic a.s. 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.8.2012 

I.část 
 
 
2643/40RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 40. schůze RMH, konané dne 29.8.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 40. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 29.8.2012 

                                Mgr. Michaelu Horňákovou 
________________________________________________________________________________ 
 
2644/40RM/2012 - Schválení ověření zápisu z 39. schůze RMH___________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 39. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 25.7.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2645/40RM/2012 - Schválení programu 40. schůze RMH, konané dne 29.8.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.8.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
2646/40RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
1722/30RM/2012 Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5  

na ul. Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbarku na 4 bytové 
jednotky o vel. 1+KK 

2208/35RM/2012 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011  
- BOD č.1 programu 

2273/36RM/2012 Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal 
Ostrava a.s.             

2365/37RM/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na audit 
technického a ekonomického řešení přeložky silnice I/11  

2408/38RM/2012 „IPRM pro IOP Zóna  Šumbark II Za Teslou – Regenerace 
obytných domů“-  Stavba č. 9068 – 4.etapa „Regenerace 
obytného domu na ul. E. Destinnové 1a/1167, 1b/1168, 
1c/1169 – uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č.738/OIV/10    

2409/38RM/2012 Uzavření dodatku č. 13 mandátní smlouvy s Městskou 
realitní agenturou, s.r.o.  

2420/38RM/2012 Poskytnutí věcného a finančního daru 
2433/38RM/2012 Výpůjčka pozemku parc.č. 1237, k.ú. Bludovice 
2434/38RM/2012 Žádost společnosti HOPL games s.r.o. 
2447/38RM/2012 Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“  

uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 
2489/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  

byt. jednotku č. 36 o vel. 1+3 na ulici Krajní 1569/2 
v Havířově-Podlesí 

2490/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 10 o vel. 1+3 na ulici Česká 1199/1 
v Havířově-Město 

2491/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 15  o vel. 1+2 na ulici Fibichova 227/21 
v Havířově-Město 

2492/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 23 o vel. 1+4 na ulici  
E.Destinnové 1169/1c v Havířově-Šumbark 

2493/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 2 o vel. 0+1 na ulici Česká 1199/1 
v Havířově-Město 

2494/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 20 o vel. 1+3 na ulici Moravská 478/37 
v Havířově-Šumbark 

2495/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 25 o vel. 1+2 na ulici J.Vrchlického 1481/12 
v Havířově-Podlesí 

2496/39RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 10 o vel. 1+2 na ulici A.Staška 1088/5 
v Havířově-Město 
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2559/39RM/2012 Pronájem pozemku parc.č. 564 a části pozemku  
parc.č. 563, k.ú. Havířov-město  

2560/39RM/2012 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1,  
k.ú. Havířov-město dohodou 

2561/39RM/2012 Výpůjčka pozemku parc. č. 335, k.ú. Šumbark 
2562/39RM/2012 Žádost společnosti HOPL games s.r.o. 
2566/39RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODAa.s.       
2567/39RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce a.s.            
2571/39RM/2012 Věcné břemeno v rámci stavby:  

„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Suchá“                                                                       
2573/39RM/2012 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže 
2574/39RM/2012 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže 

– garáž  na ul. J. Vrchlického 16, Havířov-Podlesí  
2592/39RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k zjišťovacímu řízení 

ke koncepci „Aktualizace Krajského integrovaného 
programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje“   

2598/39RM/2012 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období II. poloviny 
roku 2012 

2599/39RM/2012 II. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu pro r. 2012 odboru komunálních služeb     

2600/39RM/2012 Petice občanů ve věci kácení břízy na ul. Lašská 5 
v Havířově-Městě  

2604/39RM/2012 Návrh na úpravu smlouvy o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu   

2608/39RM/2012 Náměstí T. G. Masaryka – uzavření Dodatku č. 4 k SOD   
č. 1175/OIV/10 

2610/39RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č.VI           

2621/39RM/2012 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků na třídu  
v mateřských a základních školách od školního roku 
2012/2013  

2622/39RM/2012 Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Havířov, pro školní rok 2012/2013  

2624/39RM/2012 Prodloužení hudební produkce Havířov žije festivaly – Open 
Ming Fest, Inkubátor 2012   

2625/39RM/2012 Zahájení školního roku 2012/2013 v základních školách na 
území města Havířova  

2627/39RM/2012 Návrh na stanovení platu statutárnímu orgánu MŠ Přímá a 
návrh  na stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ U 
Stromovky od 1.8.2012, návrh odměny ředitelce ZŠ 
Mládežnická, řediteli ZŠ M.Kudeříkové a ředitelce 
Městského kulturního střediska Havířov  

2629/39RM/2012 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova  
v roce 2012 

2633/39RM/2012 Pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu 
L. Janáčka, v 1. NP objektu - kavárna 
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2635/39RM/2012 ZPŘ/9/OIV/12 - „Rekonstrukce a dobudování chodníku  
na ul. Na Záguří – I. etapa“ – č. stavby 8010  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

2636/39RM/2012 OŘ/5/OSR/12 - „Digitalizace archivu stavebního úřadu 
Statutárního města Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky   

2641/39RM/2012 Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů  
– Havířov v květech 2012 - floristická soutěž  
„10 divů světa“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2647/40RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtová opatření č. 63. - 66., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 63. - 66., dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2648/40RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10  
                                Územního plánu obce Karviná______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10  
Územního plánu obce Karviná v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 10 Územního 
plánu obce Karviná 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu 
obce Karviná, tj. Magistrát města Karviné, odboru rozvoje  
 

          Z: vedoucí OÚR  
          T: 31.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2649/40RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 16  
                                Územního plánu obce Šenov________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 16  
Územního plánu obce Šenov v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 16  
Územního plánu obce Šenov 
 
u k l á d á 
 
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  
 

                                 Z: vedoucí OÚR  
                                 T: 29.8.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2650/40RM/2012 - Přijetí věcného daru 
                        Zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli__________________________ 

           
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. přijetí věcného daru od společnost RPG Byty, s.r.o., IČ 27 76 91 27, -   
    zařízení na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v lokalitě     
    Havířov-Šumbark v celkové hodnotě 608 512,- Kč bez DPH 
 
2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu   
    „Dodávka radaru k měření rychlosti vozidel“ dle čl. IV odst. 6 platných  
    Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek zn. ZS/5/RMH/2012,  
    společnosti RAMET C.H.M. a.s., IČ 25 63 88 91, Kunovice 
  
3. složení komise pro posouzení nabídky pro veřejnou zakázku: 
 

    1. Ing. Milan Menšík 
    2. Ing. Bohuslav Muras  
    3. Mgr. Bc. Libor Morcinek 
    4. Mgr. Zdislav Krokosz 
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p o v ě ř u j e 
 
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
    podpisem darovací smlouvy s RPG Byty, s.r.o. 
 
2. podpisem výzvy na veřejnou zakázku „Dodávka radaru k měření rychlosti  
    vozidel“ a kupní smlouvy primátora Ing. Zdeňka Osmanczyka. 

________________________________________________________________________________ 
 
2651/40RM/2012 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2012_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,  
   v hodnotě do 25 tis. Kč 
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,   
   v hodnotě do 25 tis. Kč 
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
   Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč 
- Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21,  
   v hodnotě do 35 tis. Kč 
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,  
   v hodnotě do 20 tis. Kč, 
 
uložit 
informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci 

 
                                                                                                                   Z: vedoucí KP 
                                                                                                                      T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2652/40RM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR_________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit poskytnutí věcných darů:  
 

10 ks osobní lékárnička  
13 ks rukávová páska policie  
4 x škrtidlo C.A.T.  
4 x Hemostatikum na stavění masivního krvácení - Celox G  
4 x lékárnička Helikon 54 Molle Černá  
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v celkové hodnotě cca 25.000,- Kč Policii České republiky, Krajské ředitelství 
Policie Moravskoslezského kraje (IČ: 75151502) pro zefektivnění policejní 
práce stálého týmu vyjednávačů Krajského ředitelství Policie ČR formou 
zapojení prostředků Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 
 
pověřit primátora města podpisem darovací smlouvy s Policií České republiky 
 
                                                                                      Z: vedoucí ORG 
        T: 12/2012 
 
u k l á d á 
 
zapracovat zapojení prostředků Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob 
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do výdajů 
organizačního odboru  v návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2012 
 
        Z: vedoucí EO 
        T: 09/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2653/40RM/2012 - Změny v povodňové komisi________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
paní Bohuslavu Litavskou z Povodňové komise města Havířova  
z důvodu ukončení pracovního poměru 
 
j m e n u j e  
 
paní Ing. Bernardu Urbancovou členkou Povodňové komise města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
2654/40RM/2012 - Těžby v lesích v okolí Havířova ve správě Lesů České republiky, s. p._____  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o těžbách v lesích v okolí Havířova ve správě  
Lesů České republiky, s.p.  
 
s c h v a l u j e   
 
texty dopisů hejtmanovi Moravskoslezského kraje, ministrovi životního 
prostředí a ministrovi zemědělství, uvedené v přílohách č.1, č.2 a č.3  

________________________________________________________________________________ 
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2655/40RM/2012 - VZ/42/ŠK/MRA/12 - „Výměna střešní krytiny, hromosvodu a oprava  
                                krovů ZŠ Selská 14/429, Havířov - Bludovice“ – č. stavby 11051 –   
                                rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. VZ/42/ŠK/MRA/12 – „Výměna střešní krytiny, 
hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429, Havířov - Bludovice“  
(č. stavby 11051) společnosti TURČINA s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov-
Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, IČ: 25886550, která předložila nabídku s  
nabídkovou cenou 2.327.913,63 Kč bez DPH (2.793.496,46 Kč vč. DPH). 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky č. VZ/42/ŠK/MRA/12 – „Výměna 
střešní krytiny, hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429, Havířov - 
Bludovice“ (č. stavby 11051) takto:   
 

2. místo:  H&B delta s.r.o., se sídlem 75501 Vsetín - Bobrky 382, IČ: 25835661 
3. místo:  ELROZ DEVELOPMENT a.s., se sídlem 13000 Praha 3 - Žižkov,  
  Bořivojova 878/35, IČ 27870448 
4. místo:  FAST střechy s.r.o., se sídlem 547 01 Náchod, Smetanova 2065,  
                IČ: 27537676 
5. místo:  HAOSPOL s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov-Suchá, U Hřiště 775/12,  
   IČ 13448773 
6. místo:  ERVO stavby spol. s r.o., se sídlem 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 
               Kpt. Jasioka 29a/1380, IČ 25876333 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Pavla Mertu, ředitele Městské realitní agentury, s.r.o. podpisem  
    oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších dokumentů souvisejících  
    s ukončením zadávacího řízení č. VZ/42/ŠK/MRA/12 – „Výměna střešní  
    krytiny, hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429, Havířov-Bludovice“     
    (č. stavby 11051). 
 
2. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem  
    smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. VZ/42/ŠK/MRA/12 – „Výměna  
    střešní krytiny, hromosvodu a oprava krovů ZŠ Selská 14/429,  
    Havířov-Bludovice“ (č. stavby 11051) 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  
                                                                            Z: MRA, s.r.o. 
        T: 7.9.2012 
 

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu    
                                                                                      Z: MRA, s.r.o. 
        T: 09/2012 

________________________________________________________________________________ 
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2656/40RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1100/10   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 11 o vel. 1+5 v obytném domě  
na ul. Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2   
 
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 
         
                                                                                      Z: ředitel MRA, s.r.o.  
        T: 28.3.2013 

________________________________________________________________________________ 
 
2657/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8   
                                o vel. 1+3 na ulici Sukova 823/8 v Havířově-Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8   
o vel. 1+3 na ulici Sukova 823/8 v Havířově-Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

 
s v ě ř u j e 
 
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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2658/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 18  
                                o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 18   
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2659/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 55   
                                o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.55   
o vel. 1+3 na ulici Astronautů  1094/9  v Havířově-Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2660/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                o vel. 1+2  na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Město_____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5   
o vel. 1+2 na ulici Slezská 770/5  v Havířově-Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2661/40RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10 o velikosti 1+3  
                                v domě na ulici  E.Urxe 284/3 v Havířově-Městě_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 10 o velikosti 1+3 
v domě na ulici E.Urxe 284/3 v Havířově-Městě, měsíční nájemné  
u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 3.887,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2662/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2   
                                o vel. 1+4  na ulici Mládí 1141/16 v Havířově-Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 1+4 
na ulici Mládí 1141/16  v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2663/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+2  
bývalá II Ktg na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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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2664/40RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22   
                                o vel. 1+4 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 22   
o vel. 1+4 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

                                                                                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 3.9.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2665/40RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                bytů____________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.8.2012 do 1.9.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.8.2012  
    do 1.9.2012 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 1.8.2012  
    do 1.9.2012 dle přílohy č.5 
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4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 15.8. 2012  
    dle přílohy č.6    
 
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
 
2666/40RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - souroz. Barbora Matznerová  
                                a Filip Matzner__________________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Barborou Matznerovou a jejím bratrem Filipem Matznerem,  
t.b. Antala Staška 1088/5  k bytu č.5 o vel. 1+2 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2667/40RM/2012 -  Pojmenování nové ulice v k.ú. Šumbark, v části obce Šumbark__________         
    

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
v souvislosti s výstavbou rodinných domů a domu pro seniory  
v lokalitě Čapí hnízdo v části obce Šumbark pojmenování nové ulice  
na parc. č. 1654/24, k.ú. Šumbark, s názvem Čapí hnízdo   

________________________________________________________________________________ 
 
2668/40RM/2012 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti           
                                Technické služby Havířov a.s.______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. vklad majetku města – nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark,  
    obec Havířov, a to: 

 a)  pozemku parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 990 m2 
 b)  pozemku parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2 
 c)  budovy (haly) s číslem popisným 1219 na pozemku parc. č. 826/4 
 včetně venkovních úprav – přípojka elektro, žumpa, betonová plocha,   
 rampa, plot z vlnitého plotu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody  
 a kanalizace, vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty  
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vše v  hodnotě dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka č. 575-32-2012 ze 
dne 26. 6. 2012 ve výši 7 600 000,- Kč, do základního kapitálu společnosti 
Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601 (dále jen „TSH a.s.“)  

 
2. upsání 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
    o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 1 ks prioritní akcie TSH a.s.  
    v listinné podobě o jmenovité hodnotě  100.000,- Kč/l ks v listinné podobě,  
    s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě, a splacení emisního  
    kurzu těchto prioritních akcií nepeněžitým vkladem města dle bodu 1 tohoto  
    usnesení 

 
3. rozvržení navýšeného základního kapitálu TSH a.s. takto: 
 

a) 7 920 ks kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno sloučit  
na 156 ks  kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o 
jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks, na 9 ks  kmenových akcií TSH a.s. 
v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks a 3 ks  
kmenové akcie TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč/1 ks, 

 
b) 1 818 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno sloučit  

na 46 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité 
hodnotě 500.000,- Kč/1 ks, na 2 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné 
podobě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 ks, na 1 ks prioritní 
akcie TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- 
Kč/1 ks a na 7 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks 
 

4. změnu stanov TSH a.s. takto: 
 

 Úplné znění stanov TSH a.s. 
ke dni 23. 2. 2011 

Změna  
(Dodatek č. 8 stanov TSH a.s.) 

Článek 5 Základní kapitál  

5.1 Základní kapitál společnosti  
činí 93 710 000,- Kč  
(slovy: devadesát tři miliónů 
sedmsetdeset tisíc korun českých) 

Základní kapitál společnosti  
činí 101 310 000,- Kč  
(slovy: 
jednostojedenmilióntřistadesettisíc 
korun českých) 

5.2 Základní kapitál společnosti byl 
splacen peněžitým vkladem  
ve výši 10 200 000,- Kč  
(slovy: desetmiliónůdvěstě tisíc 
korun českých) a nepeněžitým 
vkladem zakladatele ve výši 83 
510 000,- Kč  
(slovy: 
osmdesáttřimiliónůpětsetdesettisíc 
korun českých). 
 

Základní kapitál společnosti byl 
splacen peněžitým vkladem ve výši 10 
200 000,- Kč  
(slovy: desetmiliónůdvěstětisíc korun 
českých) a nepeněžitým vkladem 
zakladatele ve výši 91 110 000,- Kč 
(slovy: 
devadesátjednamiliónůjednostodesttisíc 
korun českých). 
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Článek 7 Akcie a akcionáři  
7.2 Základní kapitál společnosti 

uvedený v čl. 5, odst. 1,  
je rozvržen na: 
a) 7 797 ks akcií na jméno  

o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč           
123 ks akcií na jméno  
o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 
 
 
 

b) 1 535 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 10 000,- Kč  
-  prioritních akcií, s nimiž není 
spojeno právo hlasování na 
valné hromadě, a                                                                                             
267 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  -  
prioritních akcií, s nimiž není 
spojeno právo hlasování na 
valné hromadě.  

Základní kapitál společnosti uvedený 
v čl. 5, odst. 1, je rozvržen na: 
 
a) 156 ks akcií na jméno o jmenovité 

hodnotě 500 000,- Kč,             
9 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 10 000,- Kč,             
3 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč 
 

b) 46 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 500 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě, 
2 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 100 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě, 
1 ks akcie na jméno o jmenovité 
hodnotě 10 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě,                                                                                           
7 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
2669/40RM/2012 - Záměr prodeje pozemků k již postaveným distribučním transformačním          
                                stanicím________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  pozemku parc.č. 1642/12 o výměře 6 m2  a části pozemku 
parc.č. 239, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 239/2 o výměře 5 m2, 
oba k.ú. Šumbark,  
části pozemku parc.č. 703, nově dle GP označené jako pozemek  parc.č. 703/2 o 
výměře 5 m2 a části pozemku parc.č. 951, nově označené dle GP jako pozemek 
parc.č. 951/2 o výměře 9 m2, oba k.ú. Havířov-město, části pozemků parc.č. 
1315/6 a parc.č. 1400/24, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 1400/37 
o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
IČ: 24729035 
k již postaveným distribučním transformačním stanicím za cenu dle znaleckého 
posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
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2670/40RM/2012 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 o výměře cca 150 m2 a parc.č. 41/4  
o výměře cca 150 m2, celkem cca 300 m2 v kat. území Bludovice 
manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové,  
bytem Havířov-Bludovice, U Stružníku 41 
za účelem vybudování přístupu – výhodnější dostupnosti k nové dostavbě 
zdravotního střediska 

________________________________________________________________________________ 
 
2671/40RM/2012 - Záměr směny pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.________           
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr směny  části pozemku  parc.č. 3837, ost.plocha, ost.komunikace   
o výměře cca 970 m2 a pozemku parc.č.3803, neplodná půda, ost. plocha  
o výměře 1 726 m2, kat. území Havířov-město  
ve vlastnictví statutárního města Havířova 
za pozemky parc.č. 125/7, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 1 200 m2, 
parc.č. 125/8, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 531 m2,  
parc.č. 125/9 ,zast. plocha a nádvoří o výměře 488 m2,  
parc.č.125/10, zast. plocha a nádvoří o výměře 219 m2,  
parc.č. 126, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 540 m2  
a stavby na pozemcích parc.č. 125/9, parc.č. 125/10 a parc.č. 126,  
vše v kat. území Dolní Suchá  
ve vlastnictví společnosti Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město, 
Železničářů3/1492, IČ: 26826399  

________________________________________________________________________________ 
 
2672/40RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
prodej části pozemku parc.č. 3835/1, nově dle GP označenou  
jako parc.č. 3835/9 o výměře 8 m2, k.ú. Havířov-město,  
společnosti TG LEASING, s.r.o., se sídlem Staniční 1519/1, Havířov-Město,  
za účelem již umístěné zpevněné asfaltové plochy k budově,  
za cenu dle znaleckého posudku, za cenu dle vyhlášky č. 151/1997 Sb. 
v platném znění, ve výši 6.160,-Kč (tj. 770,-Kč/m2) + 2.080,-Kč za zpracování 
znaleckého posudku, celkem 8.240,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2673/40RM/2012 - Směna a přijetí daru nemovitostí s Moravskoslezským krajem___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. směnu nemovitostí: 
 v majetku statutárního města Havířova, IČ: 00297488  
 - část budovy ZŠ Gorkého č. p. 329 (tělocvična) na pozemku parc. č. 1421/2  
    a pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2,  
    vše v k.ú. Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto  
    nemovitostí 
 
 za majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692 
 -  budovu č. p. 1102, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2324  
    (ZŠ Mánesova), a pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří,  
    o výměře 7736 m2, vše k.ú. Havířov-Město 
 - pozemek parc. č. 2210/2, ostatní plocha, o výměře 1451 m2,  
    k.ú. Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí 
 
 za podmínek: 
 - doplatek hodnoty ceny směňovaného majetku ve výši 12.476.000,- Kč bude 
    městem uhrazen ve dvou splátkách: 
 - 1. splátka ve výši 2.476.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2012 
 - 2. splátka ve výši 10.000.000,- Kč bude zaplacena do 30. 6. 2013 
 - návrh na vklad podá MSK do 30 dnů po zaplacení 1. splátky 
 
2. přijetí daru nemovitosti: 
 - pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha, o výměře 17423 m2,  
    k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692 
     
 za podmínek: 
 - užívání nemovitosti ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury,  
   sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů,  
   nepřevede ji do vlastnictví třetí osoby po dobu 10 let od účinků vkladu  
   vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 - v případě porušení povinnosti je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit  
     a obdarovaný je povinen uhradit dárci smluvní pokutu  
     ve výši 10.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností 

________________________________________________________________________________ 
 
2674/40RM/2012 - Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města________            
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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zrušit  
usnesení ZMH č. 1041/22/ZM/05, ze dne 14. 11. 2005, kterým byl  schválen 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/2 k. ú. Bludovice o výměře 1219 m2 
z vlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní 
pracoviště Ostrava, odloučené pracoviště Karviná, se sídlem Zakladatelská 974, 
Karviná – Nové Město, IČ: 697 97 111,  
do majetku města, s omezujícími podmínkami      
 
schválit 
1. bezúplatný  převod  části pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 334/2,   

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 286 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, do majetku statutárního města  
 Havířova, s případnými obvyklými omezujícími podmínkami převodce,  
 vztahujícími se k části nezastavěné chodníkem                
 
2. bezúplatný převod pozemků  k.ú. Bludovice, parc. č. 334/3 ostatní plocha, 
 ostatní komunikace  o výměře 16 m2 a parc. č. 334/4, ostatní plocha, ostatní 
 komunikace, o výměře 26 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,  
 do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek 
 
neschválit 
úplatný převod pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 370/2, ostatní plocha, zeleň,  
o výměře 972 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,  
do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek  
kupní cena: je znaleckým posudkem stanovena jako cena tržní a činí za 
pozemek, trvalé porosty a znalečné celkem 628.000,-Kč       

________________________________________________________________________________ 
 
2675/40RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020  
           „Rozšíření hřbitova v Havířově- Šumbarku“_________________________ 

 
Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e    
 
pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 
 

1. výpůjčku části  pozemku parc.č. 2008/1, k.ú. Šumbark, o výměře cca 14 m2  
po dobu výstavby,  
spoluvlastníci: Wlochová Veronika, bytem Horní Těrlicko 768, Těrlicko, 
podíl ve výši ¼ 
Wloch Jan, bytem Horní Těrlicko 768, Těrlicko, podíl ve výši ¼ 
Suchánková Kateřina, bytem Ostrava-Přívoz, Palackého 653/6,  
podíl ve výši ¼ 
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Suchánková Helena, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 421/10,  
podíl ve výši ¼ 

 
2. nájem po dobu výstavby pozemku parc.č. 385/9, k.ú. Dolní Suchá  
    o výměře 726 m2  

vlastník: společnost RPG RE Land, s.r.o., Ostrava, Gregorova 3/2582,  
IČ: 27769143  
nájemné: 40,- Kč včetně DPH, tj. 29 040,- Kč/ročně                                                                                        

 
3. výpůjčku po dobu výstavby a zřízení věcného břemene po realizaci stavby 

dešťové kanalizace na části pozemku parc.č. 2750/14, k.ú. Dolní Suchá,  
o celkové výměře cca 255 m2,včetně 3 kusů šachtic,  
vlastník: Adwaced World Transport a.s, se sídlem Ostrava-Moravská 
Ostrava, Hornopolní 3314/38 , IČ: 47675977 
hodnota věcného břemene: jednorázová úhrada ve výši 100,- Kč/m2 + DPH 
včetně ochranného pásma a 500,- Kč/šachtice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
4. výpůjčku po dobu výstavby a zřízení věcného břemene po realizaci přeložky  

plynovodu na části pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark  
(po výkupu od pana ing. Chowaniece)  
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská 
Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 277 68 961 
hodnota věcného břemene: s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města 
je věcné břemeno ohodnoceno jednorázovou částkou ve výši 500,- Kč  
včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 
                                                                                    Z: vedoucí OSM 
                                                                                    T:  31.12.2012  
 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 
  
1. výkup části  pozemku parc.č. 2008/1, k.ú. Šumbark po realizaci stavby,  

o výměře cca 14 m2,  
spoluvlastníci:Wlochová Veronika, bytem Horní Těrlicko 768, Těrlicko, 
podíl ve výši ¼ 
Wloch Jan, bytem Horní Těrlicko 768, Těrlicko, podíl ve výši ¼ 
Suchánková Kateřina, bytem Ostrava-Přívoz, Palackého 653/6,  
podíl ve výši ¼ 
Suchánková Helena, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 421/10,  
podíl ve výši ¼, a to za cenu smluvní požadovanou vlastníky 400,- Kč/m2, 
celkem tedy za kupní cenu ve výši cca 5 600,- Kč 
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2. výkup části pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark o výměře 3 414 m2  
před vydáním stavebního povolení   
vlastník: Ing. Bohuslava Chowaniec, bytem Karviná-Ráj, Ve Svahu 798/12   
za navrhovanou smluvní cenu , a to  400,- Kč/m2 za část pozemku  
o výměře 1440 m2 (rozšíření komunikace) a 200,- Kč/m2  
za část pozemku o výměře cca 1 974 m2 (přeložka plynovodu),  
celkem tedy za kupní cenu ve výši  cca 970 800,- Kč 

 
3.výkup pozemku parc.č. 2348/9, k.ú. Šumbark, o výměře 6 m2, před vydáním 

stavebního povolení  
spoluvlastníci:  
Chrobák Zdeněk, bytem Karviná-Mizerov, Tř. Těreškovové 2260/23  
a Chrobáková Alžběta, Havířov-Město, Seiferta 1530/14  
za smluvní cenu ve výši 400,- Kč/m2,  
celkem tedy za kupní cenu ve výši 2 400,- Kč  

 
4. výkup pozemku parc.č. 385/9, k.ú. Dolní Suchá po realizaci stavby   

o výměře 726 m2  
vlastník: společnost RPG RE Land s.r.o., Ostrava, Gregorova 3/2582,  
IČ: 27769143  
za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou na základě znaleckého  
posudku v době výkupu                                                                                           

________________________________________________________________________________ 
 
2676/40RM/2012 - Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby:               
                                „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“_____________________       
 

Rada města Havířova  
  
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
pro účely realizace stavby: 4034  
„Odkanalizování Havířova, městská část Životice“       
změnu termínu výkupu v usnesení ZMH č. 532/13ZM/2012, ze dne 25.6.2012,  
kterým byl schválen výkup  pozemků parc.č. 3027/3, ostatní plocha,  
neplodná půda, o výměře 1820 m2, k.ú. Horní Suchá  
a parc. č. 1903 ostatní plocha, zamokřená plocha, o výměře 140 m2,  
k.ú. Prostřední Suchá, po realizaci výstavby kanalizace na pozemcích,  
prodávající: Gustav Zabawski a Jarmila Zabawská, Modřínová 1098/6,  
Havířov-Prostřední Suchá,  
za kupní cenu: dohodou 180,-Kč/m2,  
tj. při celkové výměře pozemků 1960 m2, celkem 352.800,-Kč,     
tak, že výkup bude realizován po nabytí právní moci stavebního povolení 
k předmětné stavbě a po přiznání dotace na tuto stavbu 

________________________________________________________________________________ 
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2677/40RM/2012 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město_________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 286 m2, za účelem vybudování dětského hřiště k pizzerii,  
pro paní Annu Michálkovou, bytem Povoznická 20/1237, Havířov-Prostřední 
Suchá, IČ: 106 09 601 

________________________________________________________________________________ 
 
2678/40RM/2012 - Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, 1087/1, k.ú. Prostřední Suchá______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. 
pronájem částí pozemků  parc.č. 1086, o výměře 307 m2, parc.č.  1087/1,  
o výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá,    
panu Františku Badurovi, bytem Těrlicko 26, za účelem zahrady, za podmínek: 
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.9. 2012,  
  s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě z důvodu  
  využití pozemků pro výrobu a zařízení „Spalovnu“, a z důvodu navržené  
  veřejně prospěšné stavby rozšíření a směrové úpravy stávající komunikace  
  na ul. Hořanská, 
- výše nájemného dle  Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků 
 a o zřízení věcného břemene ve výši  4.956,-Kč/rok 
  
2.  
ukončení pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, o výměře 307 m2,  
parc.č. 1087/1, o výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá,  
panu Milanu Bobákovi, bytem Vedlejší 5, Havířov-Šumbark,  
dohodou ke dni 31.8. 2012 
  
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu 

 
                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2679/40RM/2012 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město, 
                                za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,  
o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním,  
ul. Železničářů v Havířově-Městě,   
pro pana Rostislava Šeredu, bytem Střední 3, Havířov-Šumbark,  
za podmínek: 
- na dobu určitou, tj. od 1.9. 2012 do 31.1. 2013 
- a částku 12.542,-Kč/1stání/ za 5 měsíců, vč. DPH s tím, že platba bude  
  provedena jednorázově při podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
- v případě porušení podmínek nájemní smlouvy a dodatku č. 1 k nájemní  
  smlouvě, je výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1593/OSM/11 

                                                                                                           
                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2680/40RM/2012 - Změna nájemní smlouvy s TJ ČSAD Havířov_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
rozšíření nájemní smlouvy o pronájem zděné budovy na pozemku  
parc.č. 4021/1 a 13 mobilních buněk na pozemku parc.č. 4020,  
vše v k.ú. Havířov-město  
Tělovýchovné jednotě ČSAD Havířov, IČ: 45215626, a to za stejných 
podmínek za jakých byla původní nájemní smlouva uzavřena s tím,  
že v dodatku k nájemní smlouvě bude uvedeno, že nájemce je povinen  
se o užívané nemovitosti starat, provádět pravidelnou údržbu, úklid  
a hradit veškeré služby – vodu, el. energie  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 107/OSM/08  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2681/40RM/2012 - Změna podmínek vypořádání s městem Šenov, v rámci stavby:                
                                „Odkanalizování Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“__            
   

Rada města Havířova  
 
r u š í   
 
část usnesení RMH č. 2090/34RM/2012, v bodě 1, ze dne 4. 4. 2012,  
kterým byla schválena:   
výpůjčka a zřízení věcného břemene na části parc. č. 4174, 4331/1, 4332/1 , 
v celkovém rozsahu cca 75 m2,  
půjčitel a povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,  
IČ: 002 97 291 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
kanalizace, umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
doba výpůjčky pozemků: se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
hodnota věcného břemene: dle vnitřních předpisů půjčitele, do 10 m2 1000,-Kč, 
za každých dalších 10 m2 200,-Kč + DPH  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č.10063:  
„Odkanalizování Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“     
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části parc. č. 4174, 4331/1, 4332/1, 
v celkovém rozsahu cca 225 m2,     
půjčitel a povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,  
IČ: 002 97 291 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
kanalizace, umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
doba výpůjčky pozemků: se sjednává od zahájení stavebních prací,  
do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
umístěné na pozemku,  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce a smlouvy o věcném břemeni  
                                                                                                                   
                                                                               Z: vedoucí OSM  
                                                                               T: ke stavebnímu řízení 

________________________________________________________________________________ 
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2682/40RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova  
                                 – doplnění stok III_______________________________________________            
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby:  
„Odkanalizování Havířova, části města Prostřední Suchá a Dolní Suchá“,   
 
1. nájem a zřízení věcného břemene na pozemcích    
 a) parc. č. 2390, 2392/2, 2393, 2415, 2440  k.ú. Prostřední Suchá,  
        v celkovém rozsahu cca 430 m2,     
 b) parc. č. 2456, k.ú. Prostřední Suchá 2 m2 a parc.č. 1869, k.ú. Dolní Suchá,  
        v celkovém rozsahu 28 m2   

pronajímatel a povinný: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 127 
nájemce: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky a veřejných 
částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích,   
- nájemné: dle platného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok,  
  včetně DPH 
- hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2 + DPH, 
  minimálně však 5000,- Kč + DPH a dále 3000,-Kč/ks + DPH,   
  za umístění kanalizační šachtice na pozemku      

 
2. nájem a zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá,  

a)  parc. č. 2418, v rozsahu cca 110 m2,   
b)  parc. č. 2461 a 2462  v celk. rozsahu cca 90 m2  

 pronajímatel a povinný: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava,  
 Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 
 nájemce: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky a veřejných 
 částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích,  
 - nájemné: dle platného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok,  
      včetně DPH,   
 - hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2 + DPH,  
   minimálně však 5000,- Kč + DPH,  
     a dále 3000,-Kč/ks + DPH, za umístění kanalizační šachtice na pozemku      
 
3. nájem a zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Dolní Suchá,  
    parc. č. 2750/1, v rozsahu cca 75  m2,   
 pronajímatel a povinný: Adwanced World Transport a.s.,  
 Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava,  IČ: 476 75 977 
 nájemce: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky FA-6  
 a veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemcích,  
 - nájemné: dle  patného cenového výměru MF-ČR 40,- Kč/m2/rok,  
   včetně DPH, s tím, že případně budou pozemky vypůjčeny  
 - hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného 200,-Kč/m2 + DPH,          
 
4. výpůjčka  a zřízení  věcného břemene  na části pozemku  k.ú. Šumbark,  
 parc. č. 2204  v rozsahu cca 30 m2,  
 půjčitel a povinný: Aleš Kožušník, Libušino údolí 674/152, 623 00 Brno 
 Kohoutovice,   
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 vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
 a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
 - doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací,  
   do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám   
 - hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
   pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
   umístěné na pozemku  
 
5. výpůjčka a zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní Suchá, 
 parc. č.  370/1 370/2,  388 a  parc. č. 2648, v celk. rozsahu cca 262 m2,  
 půjčitel a povinný: Ing. Jan Heczko, Hrádek 121, PSČ 739 97   
 vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
 a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
 - doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací,  
   do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
 - hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
   pásma, v  rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
   umístěné na pozemku  
 
6. výpůjčka a zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Šumbark,  
 parc. č. 2299, v rozsahu cca 83 m2,  
 půjčitelé a povinní: Gustav Santarius a Kazimíra Santariusová, Výletní 129/4, 
 Havířov-Šumbark,     
 vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
 a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
 - doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací,  
   do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
 - hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
   pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
   umístěné na pozemku  
 
7. výpůjčka a zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Dolní Suchá, 
 parc. č. 1630/2 1625/3, v rozsahu cca 9 m2,  
 půjčitel a povinný: Pavel Durčák, Radniční 6, Havířov-Město,     
 vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
 a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
 - doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací,  
   do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
 - hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  
   pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
   umístěné na pozemku  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv, případně dodatků k již uzavřeným smlouvám 
 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
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2683/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti T-Mobile Czech  
                                republic a.s._____________________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1201/1, 
1232, 1233/1, 1234/1, 1237/1, 2128, 2130/1, 2134, 2161, 2162, 2173/1, 2194/1, 
2194/2, k.ú. Havířov-město, dle GP č.1864 – 84-2/2012 ze dne 27.6. 2012  
za účelem umístění optického kabelu v rámci stavby:  
„OK Havířov Mickiewiczova – Dělnická“,  
za jednorázovou úhradu při výměře 662,9 m2, ve výši 132.580,- Kč + DPH,  
tj. 132.580,- Kč + 26.516,- Kč =  159.096,- Kč celkem.  
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
2.  
zřízení věcného břemen k pozemkům v majetku města a to parc.č. 397/2, 397/3, 
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3577 – 90/2012 ze dne 27.6.2012, parc.č. 866, 873, 
912, 918, 919, 922/1, 1059/1, 1060/1, 1061, 1062, 1063, 1081, 1101, 1106/2, 
1120, 1133, 1135/2, 1159, 1160, 1169/1, 1176, 1178, 1181, 1201/1,  
k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1864 – 84 -1/2012 ze dne 27.6.2012  
za účelem umístění optického kabelu v rámci stavby:  
„OK Havířov, Dlouhá třída – Mickiewiczova“,  
za jednorázovou úhradu při výměře 1.215,9 m2, ve výši 243.180,- Kč + DPH,  
tj. 243.180,- Kč + 48.636,- Kč =  291.816,- Kč celkem.  
 
ve prospěch společnosti T – Mobile Czech republic a.s,  
se sídlem: Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ : 649 49 681 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                     T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 40. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.8.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.8.2012 

 

II.část 
 
 

2684/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Augustina Makyty 
          
2685/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Vladimíra Švece 
          
2686/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tomáše Vlačihy a Jany   
                                Vlačihové 
 
2687/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Kamila Grabovského  
                                a Mgr. Alexandry Grabovské 
          
2688/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jaromíra Rohrsetzera  
          
2689/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Mgr.Petra Polesného 
          
2690/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Kamila Palonci a Ing. Pavly                 
                                Palonci 
 
2691/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Mikuleckého, Vladimíra 
                                Bravence, Miroslavy Bravencové a Mgr. Libuše Pláškové 
 
2692/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  SMP Net, s.r.o.     
 
2693/40RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
2694/40RM/2012 - Zřízení věcných břemen na pozemcích parc. č. 2468/3  a parc. č. 2491,  
                                 k.ú. Bludovice  
 
2695/40RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Radnice 
          
2696/40RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku     
                                 ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí 
 
2697/40RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
 
2698/40RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu na Národní tř. č. p. 1541,   
                                Havířov-Město 
 
2699/40RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech  
 
2700/40RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor 
 
2701/40RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže 
 
2702/40RM/2012 - Souhlas s umístěním sídla firmy 
           
2703/40RM/2012 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor  
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2704/40RM/2012 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení 
 
2705/40RM/2012 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce 
 
2706/40RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale   
 
2707/40RM/2012 - Pronájem nebytových prostor a stánků s občerstvením na Letním koupališti 
 
2708/40RM/2012 - Vynětí movitých věcí z hospodaření příspěvkových organizací  
  
2709/40RM/2012 - Vodovody – ukončení provozních smluv se SmVaK Ostrava a.s.  
 
2710/40RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  
                                 č. 1758/OKS/2011  
 
2711/40RM/2012 - Záměr prodeje vodovodů v majetku města 
 
2712/40RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. IV 
 
2713/40RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací  
                                 zřízenou statutárním městem Havířov  
 
2714/40RM/2012 - Poskytnutí mimořádné investiční dotace na rok 2012 Nemocnici  
                                 s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci  
 
2715/40RM/2012 - Účast zástupce města na zahájení školního roku v 1. třídách  
                                 ZŠ a MŠ Frýdecká 
 
2716/40RM/2012 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ Přímá 
 
2717/40RM/2012 - Návrh na stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ Přímá od 1.9.2012,  
                                 návrh odměny ředitelce Asterix – středisko volného času Havířov  
                                 a ředitelce Městského kulturního střediska Havířov 
 
2718/40RM/2012 - Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní  
                                 školy Marie Kudeříkové – změna části usnesení 
 
2719/40RM/2012 - Kronika města Havířova za rok 2011 
 
2720/40RM/2012 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na dílčí projekt  
                                 „Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové“  
                                 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“  
 
2721/40RM/2012 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt   
                                 „Komunitní plánování sociálních služeb statutárního města Havířova“ 
                                 v rámci výzvy Podpora procesů plánování sociálních služeb z Operačního  
                                 programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
             
2722/40RM/2012 - Účast na spolupráci a spolufinancování přípravy projektu integrované  
                                územní investice (ITI) pro území ostravské aglomerace 
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2723/40RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální rozvoj a partnerské vztahy RMH 
 
2724/40RM/2012 - Podání občanů – zajištění osvětlení na spojovací komunikaci  
                                 mezi ul. Na Polanech a ul. Padlých hrdinů v Havířově-Životicích 
 
2725/40RM/2012 - „Přístavba osobního výtahu na objektu SANTÉ Havířov“ 
                                 – informace o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky 
 
2726/40RM/2012 - Postup příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov ve věci rozhodnutí  
                                 Finančního úřadu Ostrava I a Finančního ředitelství Ostrava  
                                 ze dne 31.7.2012 č.j. 2659/12-1700-803542 
 
2727/40RM/2012 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice  
                                 Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 650/OIV/10 
 
2728/40RM/2012 - Stavba č. 9050 „Parkoviště v lokalitě ul. K. Čapka“ 
                                 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1309/OIV/12  
 
2729/40RM/2012 - SD RENETA Expozice "Historie psaná uhlím"  
                                 - interiéry a AV Technika – vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
 
2730/40RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření Dodatku č.3 k SOD  
                                 č. 1951/OIV/2011 
  
2731/40RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.VII 
           
2732/40RM/2012 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – plán oprav a investic na rok 2012  
 
2733/40RM/2012 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem  
                                 Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi 
 
2734/40RM/2012 - OŘ/6/OSR/12 - „Implementace manažerského informačního systému  
                                 ve struktuře Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení  
                                 uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky 
 
2735/40RM/2012 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro Slezské zemské  
                                 muzeum v Opavě 
 
2736/40RM/2012 - Poskytnutí  odměn pro členy JSDH Havířov Město  
                                 a JSDH Havířov Životice 
 
2737/40RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do města Zagorje ob Savi ve Slovinsku  
                                 a do partnerského města Omiš v Chorvatsku ve dnech 13. - 16.9.2012 
 
2738/40RM/2012 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – žádost Farního sboru  
                                 Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Bludovicích  
 
2739/40RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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II.část 
 
2684/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing.Augustina Makyty____________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 1448/1, 1448/14, 1448/19, 1460/166, 1460/172, k.ú. Šumbark,   
za účelem umístění vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 1326/1, k.ú. Šumbark 
ve prospěch Ing. Augustina Makyty, bytem Havířov-Šumbark, Okružní 348/1b, 
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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2685/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Vladimíra Švece_________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 15/1, 21, 24/1, k.ú. Bludovice   
za účelem umístění vodovodní přípojky k budově č.p. 1646  
na pozemku parc.č. 24/6, k.ú. Bludovice  
ve prospěch Vladimíra Švece, bytem Havířov-Město, Národní třída 746/64,  
za jednorázovou úhradu ve výši 5000,- Kč+ DPH,  
tj. 5000,- Kč + 1000,- Kč = 6000,- Kč celkem   
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2686/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tomáše Vlačihy a Jany   
                                Vlačihové_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2128,  
k.ú. Bludovice  
za účelem umístění vodovodní a elektropřípojky k rodinnému domu č.p. 393  
na pozemku parc.č. 2149/6, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Tomáše Vlačihy a Jany Vlačihové, oba bytem  
Havířov-Životice, Padlých hrdinů 393/14 A,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH ( pro každou přípojku zvlášť) 
tj. 2 x 500,- Kč  = 1.000,- Kč + 200,- Kč, tj. 1.200,- Kč celkem   
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2687/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Kamila Grabovského  
                                a Mgr. Alexandry Grabovské_______________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 2194/1, 2194/3, k.ú. Šumbark  
za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování sjezdu k rodinnému 
domu č.p. 1241 na pozemku parc.č. 2206/18, k.ú. Šumbark,  
ve prospěch Kamila Grabovského a Mgr. Alexandry Grabovské, oba bytem 
Havířov-Šumbark, Smrková 1241/14A,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro přípojku)  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč   
(přípojka) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč = 4.200,- Kč celkem 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2688/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Jaromíra Rohrsetzera____________  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2733,  
k.ú. Dolní Suchá, za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu  č.p. 393   
na pozemku parc.č. 1646/2, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Jaromíra Rohrsetzera, bytem Havířov-Dolní Suchá,  
Lazecká 393/16 A, za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH ,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2689/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Mgr.Petra Polesného____________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 4602, 
4705/4, k.ú. Havířov-město   
za účelem umístění vodovodní a elektropřípojky k rozestavěné budově  
na pozemku parc.č. 4610/2, k.ú. Havířov-město,  
ve prospěch Mgr. Petra Polesného, bytem Staré Město, Sochorcova 805,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH (pro každou přípojku zvlášť) 
tj. 2 x 500,- Kč = 1.000,- Kč + 200,- Kč, tj. 1.200,- Kč celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2690/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Kamila Palonci a Ing. Pavly                 
                                Palonci_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2918,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění plynovodní přípojky  k rodinnému domu 
č.p.407 na pozemku parc.č. 2919/9, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Kamila Palonci a Ing. Pavly Palonci, oba bytem Havířov-
Životice, Severní 407/10, za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2691/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Mikuleckého, Vladimíra 
                                Bravence, Miroslavy Bravencové a Mgr. Libuše Pláškové_______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 331/1,  
k.ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní přípojky k budově č.p. 225 
na pozemku parc.č. 327, k.ú. Havířov-město  
ve prospěch Roberta Mikuleckého, bytem Havířov-Podlesí, Jurije Gagarina 
1511/16, (spoluvlastnický podíl ¼),  
Vladimíra Bravence a Miroslavy Bravencové, oba bytem Ostrava-Nová Bělá, 
Krmelínská 463/150, (SJM ½)  
a Mgr. Libuše Pláškové, bytem Těrlicko, Horní Těrlicko 743, (spoluvlastnický 
podíl ¼), za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč+ DPH, tj. 5.000,- Kč  
+ 1000,- Kč = 6.000,- Kč celkem   
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2692/40RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  SMP Net, s.r.o.__________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemků v majetku města a to parc.č. 4602, 4705/4, 
k.ú. Havířov-město, za účelem uložení plynárenského zařízení  k rozestavěné 
budově na pozemku parc.č. 4610/2, k.ú. Havířov - město, za jednorázovou 
úhradu ve výši 500,- Kč + DPH, tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč celkem, 
(investorem a plátcem je stavebník, tj. Mgr. Petr Polesný, bytem Staré Město, 
Sochorcova 805),  
ve prospěch SMP Net, s.r.o., se sídlem: Hornopolní 3314/38, Ostrava, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                                              T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2693/40RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3568 – 646/2012 ze dne 27.6.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu  
(investor: Dagmar Haníková, bytem Havířov-Město, Kapitána Vajdy 673/9),  
za jednorázovou úhradu při výměře 6,79 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem.  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
2. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4755,  
k.ú. Havířov- město, dle GP č. 1878 - 005/2012 ze dne 24.7.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu 
(investor: Pavla Hýžová, bytem Havířov-Město, Mírová 362/7),  
za jednorázovou úhradu při výměře 15,1 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem.  
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
3. 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to  parc.č. 1807/16, 
1805/1, k.ú. Prostřední Suchá, dle GP č. 2661 - 23/2012 ze dne 25.7. 2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu  
(investor: Bc. Robert Jendřejčík a Kateřina Jendřejčíková, oba bytem Havířov-
Město, Majakovského 880/14 ),  
za jednorázovou úhradu při výměře 2,8 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem.  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
4. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 713/1,  
k.ú. Dolní Datyně, dle GP č. 508 – 60/2012 ze dne 30.7.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu  
(investor: Ing. Bohuslav Gembík a Ing. Renata Gembíková, oba bytem Ostrava-
Mariánské Hory, Baarova 2074/6 ),  
za jednorázovou úhradu při výměře 1,2 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- 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 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                                                 Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                 T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2694/40RM/2012 - Zřízení věcných břemen na pozemcích parc. č. 2468/3  a parc. č. 2491,  
                                 k.ú. Bludovice___________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města, za účelem      
a) umístění přístupu a příjezdu v rozsahu cca 40 m2, na parc. č. 2468/3,   
    k.ú. Bludovice,  
b) umístění sjezdu z ul. Na Polanech, na parc. č. 2491, k.ú. Bludovice,    
c) umístění podzemní přípojky NN, na parc. č. 2491, k.ú. Bludovice,  
    v rozsahu cca 12 m2,  
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ve prospěch oprávněného: Marka Foltýna, Havířov-Podlesí, Karla Havlíčka 
Borovského 1495/7, stavebníka RD   
na pozemku parc. č. 2467 k.ú. Bludovice  
za jednorázovou úhradu: 3000,-Kč + DPH za zřízení sjezdu, přístupu a příjezdu  
a 125,-Kč/m2 + DPH, minimálně však 1000,-Kč +DPH,  
za umístění přípojky NN, dle zaměření,  
s tím, že věcná břemena budou zřízena až po realizaci stavby splaškové 
kanalizace, čerpací stanice a příjezdu k ČS na pozemku parc. č. 2468/3  
k.ú. Bludovice a že veškeré náklady spojené se zřízením, údržbou či 
odstraněním příjezdu dle bodu a), včetně vynětí pozemku ze ZPF,  
hradí oprávněný  
 
Souhlas se zřízením věcného břemene a souhlas se zřízením stavby se vztahuje  
i na právní nástupce oprávněného  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o budoucí a konečné smlouvě o zřízení věcného břemene  
a souhlasu se zřízením stavby       

                                                                                Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2695/40RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Radnice________________ 
          

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – kanceláře č. 223  
o výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,  
Svornosti 2, Havířov-Město,  
podanou nájemcem Bc. Jiřím Kolkem, IČ: 61933660, k 31.10.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 223 o výměře 12,27 m2  
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 
p. Milanu Mušukovi, IČ: 66700833, k provozování pojišťovací kanceláře 

________________________________________________________________________________ 
 
2696/40RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku     
                                 ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 119,67 m2  
v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26, 
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Havířov-Podlesí, občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí  
s mentálním postižením v ČR, IČ: 70984964,  
jako kancelář, klubovnu a sklad sdružení 
 
n e s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 119,67 m2  
v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26, 
Havířov-Podlesí, p. Dagmar Filové, IČ: 60954175, jako prodejny pro chovatele 

________________________________________________________________________________ 
 
2697/40RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytném domě________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Bludovická 759/1, Havířov-Město, p. Nataši Lackové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 11,50 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město, p. Jaroslavu Dolečkovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného   
    domu ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město, p. Haně Chadimové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
2698/40RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu na Národní tř. č. p. 1541,   
                                Havířov-Město___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor – kanceláře o výměře 25,70 m2 a podílu  
na společných prostorách o výměře 7,07 m2 v 1. poschodí objektu  
na Národní tř. č.p. 1541, Havířov-Město,  
spol. Finance.Tori s.r.o., IČ: 27832996, za podmínek: 
 
- účel: zprostředkovatelská kancelář 
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
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2699/40RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 9,27 m2 v suterénu obytného domu 
    ul. J. Hory 1101, Havířov-Město, p. Janě Janákové, jako sklad pro vlastní  
    potřebu 
 
2. pronájem nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v suterénu obytného domu 
    ul. E. Destinnové 1168, Havířov-Šumbark, p. Ludmile Gronychové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 

za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
2700/40RM/2012 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 305 o výměře 19,80 m2 a podílu  
na společných prostorách o výměře 9,30 m2 ve 3. nadzemním podlaží  
objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
Ing. Jiřímu Turoňovi, IČ: 47173548, jako kancelář daňového poradce,  
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2701/40RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 5/OSM/2012 – na pronájem nebytových 
prostor – garáže v obytném domě na ul. Moravské 1, Havířov-Šumbark,  
kterou podali: 
1. Irena Vidlářová, bytem Moravská 1, Havířov-Šumbark 
2. Yveta a Pavel Škorpíkovi, bytem Konzumní 454/19, Havířov-Šumbark 
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s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2 
v suterénu obytného domu na ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark,  
s p. Irenou Vidlářovou, bytem ul. Moravská 1, Havířov-Šumbark,  
za podmínek: 
- nájemné 900,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

________________________________________________________________________________ 
 
2702/40RM/2012 - Souhlas s umístěním sídla firmy____________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění sídla společnosti BRISK International, s.r.o., IČ: 25352164,  
v nebytových prostorách o celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu 
restaurace na ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice 

________________________________________________________________________________ 
 
2703/40RM/2012 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor_____________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
změnu účelu užívání nebytových prostor o výměře 49,95 m2 v přízemí 
obytného domu ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark,  
nájemci Mgr. Justinu Mrvečkovi, IČ: 46113592, z původního účelu prodejny 
použitého zboží na kanceláře, ostatní podmínky nájmu se nemění 
 
2. 
změnu účelu užívání nebytových prostor o celkové výměře 76 m2 v  přízemí 
obytného domu ul. Fibichova 21, Havířov-Město,  
nájemkyni p. Libuši Bilkové, IČ: 46122532, na poradenskou službu a prodejnu 
zdravých výrobků, ostatní podmínky nájmu se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
2704/40RM/2012 - Žádost o prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení_____  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše obytného 
domu, ul. Generála Svobody 15, Havířov-Šumbark,  
provozovateli spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336,  
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za podmínek: 
- roční úhrada 100.000,- Kč ročně bez DPH 
- na dobu určitou 5 let do 31. 12. 2017 
- ostatní podmínky smlouvy o umístění zařízení se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
2705/40RM/2012 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozšíření nájemní smlouvy na nebytové prostory – ateliér o výměře 18,80 m2  
ve střešní nástavbě  obytného domu na Národní tř. 2, Havířov-Město,  
nájemci p. Josefu Talašovi, IČ: 12133574, o dalšího nájemce  
p. Vladimíra Ryšku, IČ: 88921379,  
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
2706/40RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale   
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o pronájmu prostor ve Víceúčelové hale, Těšínská 2,  
Havířov-Podlesí občanskému sdružení HC AZ Havířov 2010, IČ: 68941994 

________________________________________________________________________________ 
 
2707/40RM/2012 - Pronájem nebytových prostor a stánků s občerstvením na Letním koupališti_  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smluvního vztahu na pronájem nemovitostí mezi pronajímatelem 
Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále SSRZ), IČ: 00306754  
a nájemcem společností Zámek Havířov, s. r. o., IČ: 25385534,  
v areálu Letního koupaliště v Havířově a to:  
1. pronájem nebytových prostor - místnosti restaurace nacházející se v přízemí  
    a místnosti bufetu nacházející se v prvním patře budovy na pozemku  
    par. č. 3970, a dále místnosti baru v budově na pozemku par. č. 3968,  
    v k.ú. Havířov-město, o celkové výměře nebytových prostor 392,78 m², 
2. pronájem prodejního stánku (kruhový) o výměře 9 m2 na části pozemku  
    par. č. 3955, v kat. území Havířov-město,  
3. pronájem prodejního stánku (trojúhelníkový) o výměře 12,8 m2  

      na části pozemku par. č. 3950/1, v kat. území Havířov-město, 
4. pronájem části pozemku par. č. 3950/1, v kat. území Havířov-město,  
    o výměře 16 m2 pod prodejním stánkem ve vlastnictví nájemce,  
    za podmínek: 

- nájemné je stanoveno smluvní ve výši 26.250,- Kč/měsíčně bez DPH,   
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  s úhradou nájemného pouze za dobu provozu Letního koupaliště,  
  minimálně v období od 1. 6. do 31.8. kalendářního roku, 
- doba nájmu: doba určitá od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017, 
- účel nájmu: hostinská činnost, zajištění občerstvení pro návštěvníky  
  Letního koupaliště, 
- nájemce je oprávněn za účelem rozšíření služeb přenechat předmět nájmu  
  k užívání třetí osobě jen se souhlasem pronajimatele, 
- výpovědní lhůta je tříměsíční s podmínkou podání výpovědi v období  
  od 1.10. do 28.2. kalendářního roku 

 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele SSRZ Havířov Ing. Václava Wichra podpisem nájemní smlouvy  

   

                                                                                                         Z: ředitel SSRZ  
  T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2708/40RM/2012 - Vynětí movitých věcí z hospodaření příspěvkových organizací___________   
  

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

 
1. vynětí osobního vozidla kombi Volswagen Multivan, RZ 6T4 0533,   
    měsíc/rok výroby 12/2009, pořizovací cena: 1 067 451,00 Kč,  
    zůstatková cena k 31.7.2012: 378 042,00 Kč,  
    z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova,  
    IČ: 603 37 583,  
    s tím, že vozidlo bude užíváno Magistrátem města Havířova 
 
2. vynětí exponátů z Dolu Dukla z hospodaření příspěvkové organizace   

 Městské kulturní středisko Havířov, IČ:  00 31 79 85,  
     - předání exponátů z Dolu Dukla k hospodaření příspěvkové organizaci   
     Městská knihovna Havířov, sídlo:  Havířov-Město, Svornosti 2,   
     PSČ: 736 01,  IČ: 00 60 12 50 

________________________________________________________________________________ 
 
2709/40RM/2012 - Vodovody – ukončení provozních smluv se SmVaK Ostrava a.s._________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
informaci dle důvodové zprávy o variantách postupu a důsledcích z tohoto 
plynoucích dle uzavřené Dohody o ukončení smluv o provozování částí 
vodovodů a kanalizací mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými 
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,  
IČ 45193665 
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s c h v a l u j e 
 
ukončení smluv týkajících se provozování částí vodovodů ve vlastnictví 
statutárního města Havířova ke dni 31.12.2012 uzavřených mezi statutárním 
městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 
IČ 45193665:  
 1. smlouva zn. 1543/MJP/2002 ze dne 21.1.2003 
 2. smlouva zn.   577/MJP/2004 ze dne 13.7.2004 
 3. smlouva zn.     70/MJP/2003 ze dne 6.2.2003 
 4. smlouva zn.       7/MJP/2005 ze dne 25.1.2005 
 5. smlouva zn. 1520/OSM/2009 ze dne 16.12.2009 
 6. smlouva zn.   349/OSM/2010 ze dne 10.5.2010 
   
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem „Oznámení o ukončení provozních mluv“  
ke dni 31.12.2012 uzavřených se společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, jejichž předmětem je provozování 
všech částí vodovodů ve vlastnictví statutárního města Havířova a provozování 
všech částí kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
Z: vedoucí OKS            

 T: 09/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2710/40RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  
                                 č. 1758/OKS/2011________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o věcném obsahu Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace 
pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 v platném znění dle důvodové zprávy   
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu č. 1758/OKS/2011 mezi statutárním městem Havířov a Technickými 
službami Havířov a.s. ve znění dle návrhu uvedeném v příloze  
 
pověřit  
primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 09-10/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2711/40RM/2012 - Záměr prodeje vodovodů v majetku města___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
informaci o plnění dotačních podmínek OPŽP v rámci projektu  
„Etapa I. - Dolní a Prostřední Suchá“, registrační list č. 115D112000274  
a projektu „Etapa II. – Bludovice, Dolní Datyně“,  
registrační list č. 115D112000347 dle přílohy č. 3 
 
schválit  
záměr prodeje vodovodů v majetku města: 
1. Vodovod vnitřní 4. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2129 
2. Vodovod venkovní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2139 
3. Vodovod vnitřní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č. 2155 
4. Vodovod Havířov, lokalita Záguří 
5. Technická infrastruktura (vodovod) pro výstavbu 72 RD  
     v Havířově-Životicích, lokalita Osinky 
6. Vodovod Havířov-Životice, ul. Přátelství, U Křížů 
7. Vodovod v k.ú. Prostřední Suchá ul. Hořanská  
8. Vodovod Pstruží 
v celkové pořizovací hodnotě ve výši 16 872 830,35 Kč  
za podmínek dle přílohy č. 1 Záměr prodeje vodovodů  
 
pověřit  
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky 
záměru prodeje vodovodů 

         Z: vedoucí OKS 
         T: 1.10.2012 
 

 
j m e n u j e  
 
odbornou skupinu na posouzení nabídek ve složení: 
1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petr Smrček 
2. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduard Heczko 
3. vedoucí odboru správy majetku JUDr. Iva Burianová 
4. vedoucí odboru komunálních služeb Mgr. Marek Vlachopulos 
5. senior konzultant spol. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
    RNDr. Miroslav Vykydal 

________________________________________________________________________________ 
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2712/40RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. IV_______________________ 
 

Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012  
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) č. IV dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2713/40RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací  
                                 zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací města:  
 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace (IČ 62 33 12 48) ve výši 5.000,- Kč  
od společnosti Arcelor Mittal Ostrava a.s., Vratimovská 689,  
707 02 Ostrava – Kunčice (IČ 45 19 32 58) dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2714/40RM/2012 - Poskytnutí mimořádné investiční dotace na rok 2012 Nemocnici  
                                 s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci_______________________  
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov 
(IČ 00 84 48 96) na rok 2012 ve výši 2,6 mil. Kč  
na pořízení zdravotní techniky oboru ORL, a to na nákup 2 kusů vyšetřovacích 
souprav UNIT a operačního stolu 
 
uzavřít  
dohodu s příjemcem dotace 
 
pověřit  
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace 
  
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí mimořádné investiční dotace 
Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace do návrhu úprav 
rozpočtu IV. na rok 2012 o částku 2,6 mil. Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2715/40RM/2012 - Účast zástupce města na zahájení školního roku v 1. třídách  
                                 ZŠ a MŠ Frýdecká_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci p. Jaroslava Jeziorského o neúčasti na zahájení školního  
roku 2012/2013 v prvních třídách ZŠ a MŠ Frýdecká dne 3. září 2012 
 
s c h v a l u j e 
 
účast pana Vladislava Fukaly, člena Zastupitelstva města Havířova,  
na zahájení školního roku 2012/2013 v prvních třídách  
ZŠ a MŠ Frýdecká dne 3. září 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2716/40RM/2012 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ Přímá_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
usnesení konkurzní komise dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e 
 
na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 
příspěvková organizace 
 
paní Bc. Leonu Novákovou 
 
s účinností od 1. pracovního dne následujícího po ukončení stávajícího 
pracovního poměru 

________________________________________________________________________________ 
 
2717/40RM/2012 - Návrh na stanovení platu nově jmenované ředitelce MŠ Přímá od 1.9.2012,  
                                 návrh odměny ředitelce Asterix – středisko volného času Havířov  
                                 a ředitelce Městského kulturního střediska Havířov___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat Bc. Leoně Novákové, ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí  
Přímá 8/1333, příspěvková organizace, ode dne jmenování do funkce   
dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 
 
1. vyplacení odměny Bc. Evě Kiedroňové, ředitelce ASTERIX – středisko  
    volného času Havířov, příspěvková organizace dle přílohy č. 4 
 
2. vyplacení odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce Městského kulturního  
    střediska Havířov dle přílohy č. 4 

                                                                                             Z: vedoucí OŠK 
                                                                                             T: září 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2718/40RM/2012 - Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní  
                                 školy Marie Kudeříkové – změna části usnesení_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zdůvodnění potřeby zachování dvou 3. tříd ve školním roce 2012/2013 ředitele 
Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 1 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 2623/39RM/2012 ze dne 25.7.2012 v části „doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit“ 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
neschválit  
příspěvek města na financování mzdových prostředků včetně zákonných 
odvodů a FKSP pro Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres 
Karviná, příspěvková organizace z důvodu zachování stávajícího počtu tříd  
5. ročníku této školy (šk. rok 2012/2013 - 6. ročník)   
 
schválit  
příspěvek města ve výši 125,0 tis. Kč na financování mzdových prostředků 
včetně zákonných odvodů a FKSP  pro Základní školu Havířov-Město  
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace z důvodu zachování 
stávajícího počtu tříd 2. ročníku této školy pro školní rok 2012/2013  
(šk. rok 2012/2013 - 3. ročník)   
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše uvedené 
základní škole o částku 125,0 tis. Kč a snížení výdajové části odboru školství  
a kultury o částku 125,0 tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2012  

________________________________________________________________________________ 
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2719/40RM/2012 - Kronika města Havířova za rok 2011________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
text Kroniky města Havířova za rok 2011 v elektronické podobě dle přílohy č.1 

________________________________________________________________________________ 
 
2720/40RM/2012 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na dílčí projekt  
                                 „Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové“  
                                 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení dílčího projektu „Regenerace obytných domů na ul. Lidické  
a M. Pujmanové“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města  
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ do Integrovaného operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007-2013 dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
předloženého dílčího projektu a ostatních dokumentů nezbytných  
k předložení dílčího projektu 

________________________________________________________________________________ 
 
2721/40RM/2012 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt   
                                 „Komunitní plánování sociálních služeb statutárního města Havířova“ 
                                 v rámci výzvy Podpora procesů plánování sociálních služeb z Operačního  
                                 programu Lidské zdroje a zaměstnanost_____________________________  
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o dotaci na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb 
statutárního města Havířova“ v rámci výzvy č. 97 - Podpora procesů plánování 
sociálních služeb z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
předloženého projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení projektu 

________________________________________________________________________________ 
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2722/40RM/2012 - Účast na spolupráci a spolufinancování přípravy projektu integrované  
                                územní investice (ITI) pro území ostravské aglomerace_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. účast na přípravě a tvorbě projektu integrované území investice pro území  
    ostravské aglomerace v programovém období strukturálních  
    fondů 2014 - 2020 
 
2. spolufinancování projektu integrované území investice ve výši 35 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2723/40RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální rozvoj a partnerské vztahy RMH 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro regionální rozvoj a partnerské vztahy  
Rady města Havířova za uplynulé období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2724/40RM/2012 - Podání občanů – zajištění osvětlení na spojovací komunikaci  
                                 mezi ul. Na Polanech a ul. Padlých hrdinů v Havířově-Životicích________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
podání občanů k zajištění osvětlení spojovací komunikace mezi ulicemi  
Na Polanech a Padlých hrdinů v Havířově-Životicích dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  
 
text odpovědi k podání  občanů ve věci zajištění osvětlení na spojovací 
komunikaci mezi ul. Na Polanech a ul. Padlých hrdinů v Havířově-Životicích 
dle přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi  
k podání občanů dle přílohy č. 2 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 09/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2725/40RM/2012 - „Přístavba osobního výtahu na objektu SANTÉ Havířov“ 
                                 – informace o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky___________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VŘ/1/2012  
„Přístavba osobního výtahu na objektu SANTÉ Havířov“  
příspěvkové organizace SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb uzavřela smlouvu o dílo  
se společností VÝTAHY OSTRAVA, se sídlem: v Ostravě-Přívoze 702 66, 
Teslova 873/2, IČ:43965865,  
za cenu  1.405.098 Kč bez DPH (1.686.118.Kč včetně DPH) 

________________________________________________________________________________ 
 
2726/40RM/2012 - Postup příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov ve věci rozhodnutí  
                                 Finančního úřadu Ostrava I a Finančního ředitelství Ostrava  
                                 ze dne 31.7.2012 č.j. 2659/12-1700-803542____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
postup příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov ve věci rozhodnutí 
Finančního úřadu Ostrava I a Finančního ředitelství Ostrava ze dne 31.7.2012 
č.j. 2659/12-1700-803542, dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
 
2727/40RM/2012 - Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice  
                                 Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 650/OIV/10___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 650/OIV/10  Čl. III., odst. 1 a z  
    Přílohy SoD č. 1 stavení práce za cenu 258 998,13 Kč bez DPH  
    (310 797,76 Kč včetně DPH) 
     
2. změny položkového rozpočtu stavebního objektu IO 03 Oprava komunikace  
    – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 650/OIV/10 související s bodem 1  
    tohoto usnesení  
 
3. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10   
    na provedení stavby č. 8011  
    „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ 
    kterým bude snížena cena díla dle Článku VII., odst. 1  
    o částku  258 998,13 Kč bez DPH (310 797,76 Kč včetně DPH)  
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10 ze  dne 9.6.2010 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 650/OIV/10  
ze dne 9.6.2010 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
            T: 5.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2728/40RM/2012 - Stavba č. 9050 „Parkoviště v lokalitě ul. K. Čapka“ 

                     – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1309/OIV/12______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 1309/OIV/12  čl. III a Přílohy č. 1 této  
    SoD o dodatečné stavební práce na objektech C101, C102, C103, C104,    
    C110, C301, C401  
    za cenu 1 124 084,00 Kč bez z DPH (1 348 900,80 Kč vč. DPH) 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1309/OIV/12 dle čl. III a Přílohy č. 1  
    této SoD ze stavebních objektů C 100, C101, C 102, C103 staveních prací za    
    cenu - 1 153 185,00 Kč bez DPH (-1 383 822,00 Kč vč. DPH) 
     
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů C100, C101, C102, C103,     
    C104, C110, C301, C401 – Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1309/OIV/12     
    související s bodem 1 až 2 tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1309/OIV/12 na provedení  
    stavby č. 9050    „Parkoviště v lokalitě ul. K. Čapka“, v rozsahu bodů 1 až 3   
    tohoto usnesení, se společností Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601     
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1309/OIV/12 ze dne 12.6.2012 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1309/OIV/12 ze dne 
12.6.2012 

                                                                                                 Z: vedoucí OIV 
           T: září 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2729/40RM/2012 - SD RENETA Expozice "Historie psaná uhlím"  
                                 - interiéry a AV Technika – vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávku -     
    SD RENETA  Expozice „Historie psaná uhlím“ – interiéry a AV Technika   
 
      rozdělení předmětu plnění na části:             ne 
      následné zakázky (opce):   ne  
 
2.   dílčí plnění:                ne 
    poskytnutí zálohy:                                      ne        
    čerpání dotace:                                      ano 
      
3. druh a forma zadávacího řízení:             zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:                               ve výši 20.000,- Kč 
 
5. odeslání  Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  
 
1. Martines interiéry, s.r.o., U Skleníků 338/22, Havířov – Prostřední Suchá,     
    IČ285 84 953  
2. VOP GROUP, s.r.o., Lipová 1128, Český Těšín, IČ 253 70 961 
3. INTERDEKOR HP s.r.o., Horní Těrlicko 148, Těrlicko, IČ 253 67 498  
4. KASCH – interiér s.r.o., Jaromíra Šamala 318/0, Ostrava, IČ 268 31 724  
5. FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2A, Kozmice, IČ 439 64 532 
 
6. varianty nabídky:                                   ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:            předpokládané zahájení: druhá                         
                                                                         polovina října 2012 
                                       předpokládané ukončení: do                             
                                                                         30.11.2012 
 
8. ostatní podmínky:                         maximální termín plnění 30    
                                                                         kalendářních dnů  
 
9.  základní hodnotící kritérium:               ekonomická výhodnost nabídky 
     dílčí hodnotící kritéria                         celková nabídková cena v Kč 
                                                                          bez DPH  váha 80% 
     termín plnění ve dnech                                váha 20%  
 
10.  základní kvalifikační předpoklady:        v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č.   
                                                                          137/2006 Sb., o veřejných                                              
                                                                           zakázkách ve znění pozdějších       
                                                                           předpisů (dále  jen „zákon“) 
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11.  profesní kvalifikační předpoklady: - výpis z obchodního rejstříku  
                                                                          - doklad o oprávnění k podnikání                                          
                                                                             v rozsahu odpovídajícímu                  
                                                                             předmětu veřejné zakázky 
 
12.  ekonomická a finanční způsobilost:          - čestné prohlášení o ekonomické  
                                                                             a finanční   způsobilosti splnit    
                                                                             veřejnou zakázku 
 
13. technické kvalifikační předpoklady:          - seznam významných dodávek   
                                                                            obdobného charakteru (dodávka  
                                                                            a  montáž  interiéru)  
                                                                            realizovaných v posledních 3  
                                                                            letech, vč. min. 3 osvědčení  
                                                                            (referenčních listů) objednatelů  
                                                                            o realizování v seznamu   
                                                                            uvedených dodávek v min.  
                                                                            hodnotě 900 tis. Kč bez  
                                                                            DPH/ 1 dodávka  
 
14.  jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků 
    1. Ing. Petr Smrček                                         Ing. Eduard Heczko                       
    2. Ing. Radoslav Basel                                     Ing. Miloš Klimeš 
    3. Bc. Alena Kleinbauerová                   Mgr. Kateřina Kavková  
    4. Zdeněk Konečný                                         Ing. Kateřina Mikulová 
    5. Člen RK: Vladislav Fukala               Ing. Dagmar Džupinová 
 
15. zadávací lhůtu:                                            60 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona  
 
3. 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  
    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 
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u k l á d á  
 
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání   
    nabídky a prokázání kvalifikace 
                                                                                     Z: vedoucí OPS 
                  T: do 3 dnů od předání   
                                                                                           podepsané zadávací  
                                                                                           dokumentace 
 
2. zpracovat a předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu  

 
                                                                                                                Z: vedoucí OIV 
                              T:  9/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2730/40RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření Dodatku č.3 k SOD  
                                 č. 1951/OIV/2011_________________________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
 s c h v a l u j e  
 
vypuštění stavebních objektů „SO 03 Prodloužení podchodu“ a „SO 08 
Přeložka teplovodu – podchod“ z projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení v rámci přípravy investiční akce Dopravní terminál Havířov 
 
uzavření Dodatku č. 3 k SOD č.1951/OIV/11 s projektantem Ing. arch. 
Danielem  Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457 dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě č.1951/OIV/2011 s projektantem 
Ing. arch. Danielem Labuzíkem, IČ: 73192457 
                                                                                          T: 09/2012 
            Z: vedoucí OIV 
   
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
č.1951/OIV/2011 s projektantem Ing. arch. Danielem Labuzíkem,  
IČ: 73192457 

________________________________________________________________________________ 
 
2731/40RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.VII________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012 č. 
VII dle přílohy  č. 1 
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u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 
2012 č. VII dle     přílohy č. 1 

          Z: vedoucí OIV  
          T: 9/2012                                                               
________________________________________________________________________________ 
 
2732/40RM/2012 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – plán oprav a investic na rok 2012______________    
 

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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. Plán oprav a investic na rok 2012 společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.    
    uvedené  v příloze č.1A 
 
2. Podnikatelský záměr společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. na rok 2012 dle    
    Přílohy č.1B 

________________________________________________________________________________ 
 
2733/40RM/2012 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem  
                                 Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
s účinností od 1.9.2012 „Zásady pro postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ ve znění přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2734/40RM/2012 - OŘ/6/OSR/12 - „Implementace manažerského informačního systému  
                                 ve struktuře Magistrátu města Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení  
                                 uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení č. OŘ/6/OSR/12 - „Implementace manažerského 
informačního systému ve struktuře Magistrátu města Havířova“  
uchazeče Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, 
IČ: 27074358 pro neúplnost nabídky 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. OŘ/6/OSR/12 – „Implementace manažerského 
informačního systému ve struktuře Magistrátu města Havířova“  
společnosti GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, 
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která předložila nejvhodnější nabídku s výši nabídkové ceny 10.900.000,- Kč 
bez DPH a s nejvhodnějším návrhem metodologie a přístupu uchazeče 
k realizaci zakázky 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo: Clever Decision, spol. s r.o., Zlatnická 7/1124, 110 00 Praha 1, 
      IČ: 27428761 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na veřejnou zakázku č. OŘ /6/OSR/12 - „Implementace manažerského 
informačního systému ve struktuře Magistrátu města Havířova“ 
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova JUDr. Bc. Martinovi Kulhánkovi, Ph.D. 
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení   

 Z: vedoucí OSR 
   T: 4.9.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2735/40RM/2012 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro Slezské zemské  
                                 muzeum v Opavě________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
                                                                         
bezplatné užití znaku města Havířova pro Slezské zemské muzeum v Opavě 
 
u k l á d á 
 
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadateli  

 
          Z: vedoucí KP 
          T: 15.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2736/40RM/2012 - Poskytnutí  odměn pro členy JSDH Havířov Město  
                                 a JSDH Havířov Životice__________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu 
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město  
a pro členy JSDH Havířov Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra 
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Stachury, velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s přijatými  
„Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova  
usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                             
 
u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
dle přílohy č. 1 a č.2 

           Z: vedoucí KP  
                          T: 30.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2737/40RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do města Zagorje ob Savi ve Slovinsku  

                     a do partnerského města Omiš v Chorvatsku ve dnech 13.- 16.9.2012_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
                                                                         
zahraniční pracovní cestu Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, 
MUDr.Ivany Hladíkové, členky Zastupitelstva města Havřova, Ing.Bernardy 
Urbancové, vedoucí odboru sociálních věcí a Ing.Milana Černého, ředitele 
Sociálních služeb města Havířova, ve dnech 13.-16.9.2012, do města Zagorje 
ob Savi ve Slovinsku k projednání navázání partnerských vztahů na základě 
doporučení Ministerstva zahraničí ČR a usnesení RMH č.2291/RM36/2012 ze 
dne 16.5.2012 a zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš 
v Chorvatsku k projednání možnosti spolupráce v oblasti poskytování 
sociálních služeb a společných projektů a k návštěvě pobytového místa 
Drvenik, s cílem zvážení možnosti poskytování ozdravných a rekondičních 
pobytů pro jiné skupiny občanů 

________________________________________________________________________________ 
 
2738/40RM/2012 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – žádost Farního sboru  
                                 Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Bludovicích_________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. žádost Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Bludovicích  
    ze dne 13.8.2012 o pozastavení výkonu rozhodnutí Rady města Havířova  
    čís. 2533/39RM/2012 ze dne 25.7.2012, kterým byl schválen záměr prodeje  
    části pozemku parc.č. 1175 o výměře 600 m2 v k.ú. Bludovice, obec Havířov 
 
2. ustanovení návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi  
    a náboženskými společnostmi, podle kterého restituce se netýkají majetku  
    obcí 
 
3. nabývací tituly k předmětné parcele č. 1175 v k.ú. Bludovice, kterými bylo  
    vlastnictví převedeno z původního vlastníka evangelische Kirchengemeinde  
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    A.G. Dolní Bludovice  v roce 1949 na Čsl. stát a následně v roce 1992  
    z Čsl. státu na statutární město Havířov  
 
n e s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení Rady města Havířova čís. 2533/39RM/2012 ze dne 25.7.2012 
 
u k l á d á 
 
odeslat žadateli stanovisko Rady města Havířova o pokračování řízení o 
odprodeji části parcely č. 1175 v k.ú. Bludovice bez ohledu na připravovaný 
zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 9/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2739/40RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 41. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.9.2012 

 
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/67 444/Kl/2012 
 
V Havířově dne 12.9.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.9.2012 

 

I.část 
 
 
2740/41RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 41. schůze RMH, konané dne 12.9.2012 
 
2741/41RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 40. schůze RMH 
 
2742/41RM/2012 - Schválení programu 41. schůze RMH, konané dne 12.9.2012 
 
2743/41RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2744/41RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci vlivů záměru  
                                „Dobudování skládky odpadů Solecká“ podle zákona o posuzování vlivů  
                                na životní prostředí 
 
2745/41RM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov 
 
2746/41RM/2012 - Opatření obecné povahy – Změna č. 16 územního plánu města Havířov   
 
2747/41RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 67. – 93.  
 
2748/41RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                 červenec 2010 – srpen 2012 
 
2749/41RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance  
                                a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období  
                                leden – červen 2012 
 
2750/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 29  
                                 o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí 
 
2751/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31  
                                 o vel. 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Město 
 
2752/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark 
 
2753/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3  
                                 o vel. 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7 v Havířově-Město 
 
2754/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město 
 
2755/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark 
 
2756/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19   
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark 
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2757/41RM/2012 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město 
 
2758/41RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2759/41RM/2012 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov" 
                                 - zahájení otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku  
                                 na stavební práce  
 
2760/41RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jozefa Kazlepková        
 
2761/41RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Matěj Strouhal        
 
2762/41RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Vartová 
          
2763/41RM/2012 - Přidělení  jiného konkrétního obecního bytu – Hildegarda Poláková        
 
2764/41RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy, 
                                ke stávajícímu obecnímu bytu - manž. Ernest Žiga a Darina Žigová        
 
2765/41RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 a prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu – Terezie 
                                 Šlisková a mimořádné přidělení obecního bytu – Ondrej Kónya ml. 
 
2766/41RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Miroslava Štěrbová  
                                a Václav Štěrba  
         
2767/41RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Miloš Naglák,  
                                Gabriela Nagláková a Olga Nagláková  
         
2768/41RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Alena Matyášová        
 
2769/41RM/2012 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace  
                                 McDonald´s – k usn.č. 276/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011 
 
2770/41RM/2012 - Záměr směny pozemků – spol. CAREANDROS s.r.o.            
 
2771/41RM/2012 - Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“   
    
2772/41RM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6,  
                                k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová 
 
2773/41RM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark  
             
2774/41RM/2012 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město 
 
2775/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Michaela Kotase  
                                a Lenky Kotasové 
           
2776/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Pasze a Lenky Paszové 
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2777/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Štefánika  
                                a Andrey Štefánikové 
 
2778/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslavy Ivánkové  
                                a Miroslava Perutky         
 
2779/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Zdeňka Darebníka 
          
2780/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tomáše Maceczka   
                                 a Mgr. Lucie Maceczkové 
          
2781/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
             
2782/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
2783/41RM/2012 - Obecný záměr pronájmu částí nebytových prostor v budově Radnice 
 
2784/41RM/2012 - Výsledky veřejných soutěží 
 
2785/41RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 
           
2786/41RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu prostor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 41. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.9.2012 
 

5 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.9.2012 

 

I.část 
 
 
2740/41RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 41. schůze RMH, konané dne 12.9.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 41. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 12.9.2012 

                                Ing. Jiřího Martínka 
________________________________________________________________________________ 
 
2741/41RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 40. schůze RMH__________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 40. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 29.8.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2742/41RM/2012 - Schválení programu 41. schůze RMH, konané dne 12.9.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.9.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
2743/41RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
2281/36RM/2012 VZ/1/ORG/12 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích  

– Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ 
- rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 
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v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 
2378/37RM/2012 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  

2431/38RM/2012 Výpůjčka a výkup pozemků pro účely realizace stavby  
„Odkanalizování města Havířova, městská část Havířov-
Bludovice, IV. etapa - lokalita Zákostelí“  

2469/38RM/2012 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost „Magistrát města Havířova hlásí  
OTEVŘENO“ 

2470/38RM/2012 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost „Nastavení systému efektivního 
cílení vnitřních/podpůrných/provozních (dále jen vnitřních) 
služeb na úrovni statutárního města Havířov a jím 
zřizovaných a zakládaných organizací“ 

2471/38RM/2012 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost „Zvýšení efektivity a kvality 
procesů v oblasti ICT na Magistrátu města Havířova“ 

2570/39RM/2012 Věcná břemena k přeložkám realizovaným v rámci stavby:  
„Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita  
za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“  

2588/39RM/2012 Přijetí daru – dřevěné sochy        
2601/39RM/2012 Vzorové dokumenty - „Smlouva o odvádění odpadních vod 

kanalizací včetně příloh - Obchodní podmínky a 
Reklamační řád 

2607/39RM/2012 Stavba č.1031 - „Kino Centrum Havířov“ uzavření 
Dodatku č. 9  ke Smlouvě o dílo č. 29/OIV/11 

2609/39RM/2012 Stavba č.9065, 9072 IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za 
Teslou „Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a,52b  
a M. Pujmanové 20, 22, 24“ - zahájení otevřeného řízení  
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

2648/40RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání 
změny č. 10 Územního plánu obce Karviná 

2649/40RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání 
změny č. 16 Územního plánu obce Šenov 

2657/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 8 o vel. 1+3 na ulici Sukova 823/8 v Havířově-
Město 

2658/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 18 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 473/11 
v Havířově-Šumbark 

2659/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 55 o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 
v Havířově-Město 

2660/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+2  na ulici Slezská 770/5  
v Havířově-Město 
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2661/40RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 10  
o velikosti 1+3 v domě na ulici  E.Urxe 284/3  
v Havířově-Městě 

2662/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 2 o vel. 1+4  na ulici Mládí 1141/16 
v Havířově-Šumbark 

2663/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 4 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 
693/11a v Havířově-Šumbark 

2664/40RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 22 o vel. 1+4 na ulici Konzumní 387/8 
v Havířově-Šumbark 

2717/40RM/2012 Návrh na stanovení platu nově jmenované ředitelce  
MŠ Přímá od 1.9.2012, návrh odměny ředitelce  
Asterix – středisko volného času Havířov a ředitelce 
Městského kulturního střediska Havířov 

2724/40RM/2012 Podání občanů – zajištění osvětlení na spojovací 
komunikaci mezi ul. Na Polanech a ul. Padlých hrdinů 
v Havířově-Životicích 

2729/40RM/2012 SD RENETA Expozice "Historie psaná uhlím" - interiéry  
a AV Technika – vyhlášení zjednodušeného podlimitního 
řízení 

2731/40RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č.VII 

2735/40RM/2012 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova pro 
Slezské zemské muzeum v Opavě 

 
________________________________________________________________________________ 
 
2744/41RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci vlivů  záměru  
                                „Dobudování skládky odpadů Solecká“ podle zákona o posuzování vlivů  
                                na životní prostředí_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci vlivů záměru 
„Dobudování skládky odpadů Solecká“ podle zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 19.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2745/41RM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
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 pozemcích parc.č. 4813/3 a 4813/2 v k.ú. Havířov-město 
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4813/4 v k.ú. Havířov- město 
v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 4758 v k.ú. Havířov - město 
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3  

________________________________________________________________________________ 
 
2746/41RM/2012 - Opatření obecné povahy – Změna č. 16 územního plánu města Havířov___   
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
ověřit 
ve smyslu ustanovení § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad  
Změny č. 16 územního plánu města Havířov s politikou územního rozvoje  
a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a soulad se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 
 
vydat  
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
za použití ustanovení § 43 odst.4, § 54 odst.2 a § 55 odst.2,  § 13 a přílohy č.7 
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  
§171 – 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona  Změnu č. 16 územního 
plánu města Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy č.1. 

________________________________________________________________________________ 
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2747/41RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 67. – 93.__  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření č. 92 a č. 93., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 92 a č. 93., dle důvodové zprávy  
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 67. – 91., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 67. – 93. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 025 441,55 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy 855 763,93 tis. Kč 

tř.2 – nedaňové příjmy             33 379,36 tis. Kč 
tř.3 – kapitálové příjmy    5 725,22 tis. Kč 
tř.4 – přijaté transfery                            1 130 573,04 tis. Kč 

  
II. Výdaje celkem (a› + b›)  2 232 915,67 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH      1 944 849,60 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 875,34 tis. Kč 

odbor školství a kultury 54 762,18 tis. Kč 
odbor územního rozvoje 1 775,96 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad  50,00 tis. Kč 
odbor organizační   225 056,07 tis. Kč 
odbor sociálních věcí 6 174,61 tis. Kč 
odbor komunálních služeb 271 335,88 tis. Kč 
odbor investiční výstavby 686 810,21 tis. Kč 
odbor správy majetku 18 500,00 tis. Kč 
Městská policie 70 949,26 tis. Kč 
odbor ekonomický 562 651,27 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 35 446,82 tis. Kč 
oddělení kanceláře primátora 10 462,00 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 288 066,07 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 691,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského 705,00 tis. Kč 
MŠ ČSA       827,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba     1 068,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova     845,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů 696,00 tis. Kč 
MŠ Lipová 661,00 tis. Kč 
MŠ Mládí 1 045,00 tis. Kč 
MŠ Moravská     1 726,30 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a    683,00 tis. Kč 
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MŠ Petřvaldská           3 363,03 tis. Kč 
MŠ Přímá  1 069,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova  739,00 tis. Kč 
MŠ Radniční  815,00 tis. Kč 
MŠ Resslova 503,00 tis. Kč 
MŠ Sukova         798,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského     809,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí               406,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky    756,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů 513,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje   4 087,24 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína           2 792,84 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká         3 645,72 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody     3 988,36 tis. Kč 
ZŠ Gorkého 3 071,08 tis. Kč 
ZŠ Jarošova      2 257,68 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé      4 192,73 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 210,71 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové      5 116,30 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové      4 586,08 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická      4 688,78 tis. Kč 
ZŠ Moravská          5 938,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží    6 933,13 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská    2 089,07 tis. Kč 
ZŠ Školní          3 283,64 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Zelená     1 162,00 tis. Kč 
ZŠ Žákovská    4 049,76 tis. Kč 
ASTERIX  - středisko volného času Havířov 2 885,00 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 29 059,96 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov 20 225,29 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov     38 570,50 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova 33 410,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov     

 
35 131,00 tis. Kč 

SANTÉ  - Centrum ambulantních a pobytových  
sociálních služeb Havířov 

 
13 292,87 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary    31 680,00 tis. Kč 
  

III. Financování celkem +207 474,12 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +528 915,21 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů -441 246,68 tis. Kč 
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– příjmy   

 
0,00 tis. Kč 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– výdaje   

 
0,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
+8 030,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
-7 250,00 tis. Kč 

změna stavu rozpočtových účtů +119 025,59 tis. Kč 
________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 41. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.9.2012 
 

11 

2748/41RM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období  
                                 červenec 2010 – srpen 2012________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období   
červenec 2010 – srpen 2012, dle důvodové zprávy 
 
schválit  
a) převod výnosů z kuponů Government Bond 2.8 09/16/13 a Government  
    Bond 3.4 09/01/15 ve výši 590 000,00 Kč z blokačního účtu na účet FRR,  
    dle důvodové zprávy, 

 
b) pokračovaní ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou  
    správy aktiv Českou spořitelnou, a.s. minimálně do 31.12.2012  
    a to v případě, že nenastane mimořádná situace. 

________________________________________________________________________________ 
 
2749/41RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance  
                                a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období  
                                leden – červen 2012_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci  
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
za období leden – červen 2012, dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
2750/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 29  
                                 o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 29   
o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 17.9.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2751/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31  
                                 o vel. 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 31   
o vel. 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 17.9.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2752/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 56   
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1  v Havířově-Šumbark 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 1.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2753/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3  
                                 o vel. 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3   
o vel. 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7 v Havířově-Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem  
tohoto záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 17.9.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2754/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.5  o vel. 1+3 
na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově-Město 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 1.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2755/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.5 o vel. 1+2 
na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 17.9.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2756/41RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19   
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.19   
o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 17.9.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2757/41RM/2012 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
prodej bytu č.697/4 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 697/5,  
včetně podílu ve výši 958/10 000 na společných prostorách domu  
a na pozemku parcela č. 611– zast. plocha o výměře 221 m2,  
v katastrálním území 637556 Havířov-Město  
panu Ondřeji Zounarovi za kupní cenu 400.618,- Kč 
 
pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem 
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím 

________________________________________________________________________________ 
 
2758/41RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených 
MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům dle schváleného pořadníku, nebo na  
základě  samostatného usnesení rady města, o podání výpovědí z nájmu bytů 

________________________________________________________________________________ 
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2759/41RM/2012 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov" 
                                 - zahájení otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku  
                                 na stavební práce________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce    
    „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov" 
 
   rozdělení předmětu plnění na části: ne 
 následné zakázky (opce):  ne  
 
2. dílčí plnění:    ano (dle jednotlivých domů) 
 poskytnutí zálohy:    ne 
 čerpání dotace:   ne 
 přenesení daňové povinnosti  ano 
 
3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:  nepožadovat 
        
5. varianty nabídky:    ne 

 
6. dobu realizace veřejné zakázky:  předpokládané zahájení: 04/2013  
                 ukončení: nejpozději do 31.10.2013 
 
7. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
 
8. ostatní podmínky:   záruční lhůta 120 měsíců  
                                                                                    
9. základní kvalifikační předpoklady: podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona  
       č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
      ve znění pozdějších předpisů  
      (dále jen „zákon“)  
 
10. profesní kvalifikační předpoklady: 
    podle § 54 zákona:   
    - výpis z OR  
      - doklad o oprávnění k podnikání - provádění staveb, jejich změn  
      a odstraňování            
           
11. ekonomická a finanční způsobilost:         
      prohlášení podle § 50 odst.1 písm. c) zákona  
 
12. technické kvalifikační předpoklady:    
      podle § 56 zákona 
      - seznam nejméně pěti významných stavebních prací dle předmětu 

veřejné zakázky provedených dodavatelem za posledních 5 let, včetně 
osvědčení objednatelů o řádném plnění pěti nejvýznamnějších zakázek 
uvedených v seznamu významných stavebních prací s minimálním  
finančním objemem 10 mil.Kč bez DPH za každou stavební práci samostatně  
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13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
člen        náhradník 
1. Ing Petr Smrček    Ing. Jiří Martínek 
2. Ing. Radoslav Basel   Ing. Miloš Klimeš 
3. Ing. Pavel Merta    Ing. Jiří Šebesta 
4. Ing. Pavol Jantoš    Ing. Eva Kubelková 
5. JUDr. René Vašek   Bc.Alena Kleinbauerová 
6. Miroslav Pros    Roman Tyl  

         (za Seller Moravia s.r.o.)    (za Seller Moravia s.r.o.) 
 

14. zadávací lhůtu:      90 dní 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona a zároveň posouzení kvalifikace  
    dle § 59 zákona  
 
2. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744 v souladu  

s mandátní smlouvou č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007, ve znění jejich 
dodatků, zajištěním realizace investiční akce „Výměna oken v obytných 
domech ve vlastnictví města Havířov“ včetně: 
- realizace zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební  
práce „Výměna dřevěných oken za plastová“ dle § 151 zákona,  
vč. zpracování materiálů pro rozhodnutí zadavatele a splnění všech dalších  
povinností zadavatele dle zákona 

- zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce, vč. projektové  
dokumentace a příslušných povolení pro stavbu 

- stavebního dozoru investora 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

________________________________________________________________________________ 
 
2760/41RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jozefa Kazlepková_______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města  
paní  Jozefě Kazlepkové, t.b. Karvinská 1512/3, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

________________________________________________________________________________ 
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2761/41RM/2012 - Mimořádné přidělení  konkrétního obecního bytu – Matěj Strouhal______        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+4  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. 17. listopadu 1105/24 v Havířově-Podlesí  
p. Matěji Strouhalovi, t.b. 17. listopadu 1105/24, Havířov-Podlesí 
 
u k l á d á 
 
MRA, s.r.o. i nadále trvat na podané výpovědi z nájmu bytu č. 9 o vel. 1+4  
v domě na ul. 17. listopadu 1105/24 v Havířově-Podlesí, jehož nájemci jsou 
manž. Lenka Strouhalová a Daniel Strouhal 

________________________________________________________________________________ 
 
2762/41RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Ivana Vartová__________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období max. v 1. poschodí 
nebo v domě s výtahem v kterékoliv lokalitě města  
paní Ivaně Vartové, t.b. Svornosti 161/1, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům 

________________________________________________________________________________ 
 
2763/41RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Hildegarda Poláková______        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+1 se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v domě na ul. Hakenova 727/1 v Havířově-Městě  
paní Hildegardě Polákové, t.b. Lípová 603/16, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

________________________________________________________________________________ 
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2764/41RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy  
                                ke stávajícímu obecnímu bytu - manž. Ernest Žiga a Darina Žigová______        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se mluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
manželům Ernestu Žigovi a Darině Žigové, t.b. Dukelská 695/11c,  
Havířov-Šumbark  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+2   
se sníženou kvalitou v domě na ul. Dukelská 695/11c v Havířově-Šumbarku 
manželům Ernestu Žigovi a Darině Žigové, t.b. Dukelská 695/11c,  
Havířov-Šumbark a to pod podmínkou celkové úhrady dlužné částky  
evidované u jmenovaných MRA, s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
 
2765/41RM/2012 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)  
                                 a prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu  
                                 – Terezie Šlisková a mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Ondrej Kónya ml.______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. udělení výjimky z usnesení č. 1814/31RM/2012 ze dne 01.02.2012,  
    kterým byly stanoveny limity počtu osob bydlících v obecních bytech  

p. Terezii Šliskové, t.b. Lidická 1176/52a, Havířov-Šumbark,  
za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
s tím, že stávající byt bude užívat celkem 11 osob 

  
2. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+4 v domě  

na ul. Lidická 1176/52a v Havířově-Šumbarku  
p. Terezii Šliskové t.b. Lidická 1176/52a, Havířov-Šumbark   

 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města p. Ondreji Kónyovi ml., t.b. Lidická 1176/52a, Havířov-Šumbark 

________________________________________________________________________________ 
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2766/41RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Miroslava Štěrbová  
                                a Václav Štěrba__________________________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní Miroslavou Štěrbovou a jejím synem Václavem Štěrbou  
a dcerou Gabrielou Štěrbovou, t.b. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark  
k bytu č. 40 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2767/41RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Miloš Naglák, Gabriela  
                                Nagláková a Olga Nagláková_______________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi manž. Milošem  Naglákem, Gabrielou Naglákovou a jejich dcerou  
Olgou Naglákovou, t.b. Slovanská 1216/8, Havířov-Město   
k bytu č. 13 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2768/41RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Alena Matyášová________________        
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  32.611,- Kč   
p. Aleně Matyášové, t.b. Kolmá 14, Opava-Brumovice  
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá 
část poplatku z prodlení, tj. 32.611,- Kč jmenovanou řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
2769/41RM/2012 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace  
                                McDonald´s – k usn.č. 276/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2  
a parc.č. 2200 o výměře cca 182 m2, v kat. území Havířov-město a tím 
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rozšíření usnesení č. 276/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011 ve věci záměru prodeje 
pozemků společnosti McDonald´s  ČR spol. s r.o. se sídlem Praha 5,  
Řevnická 170/4, IČ: 16191129 za účelem výstavby  restaurace rychlého 
občerstvení McDonald´s za těchto podmínek: 
- kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby  
- kupní cena je stanovena smluvní ve výši 2.000,- Kč/m2 
- s investorem bude uzavřena nájemní smlouva po dobu realizace stavby  
  a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu této smlouvy bude  
  na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 4 000 000,- Kč 
- nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu určitou od zahájení stavebních  
  prací do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby,  
  max. na dobu 24 měsíců  
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 120 000,- Kč/rok + DPH  
  max. po dobu 24 měsíců, dle podmínek výše a po uplynutí této doby,  
  nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné vypočteno dle platných Zásad  
  pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene 
- v případě odstoupení investora od uzavřené smlouvy o budoucí kupní  
  smlouvě, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 2 000 000,- Kč,    
  v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby   
  dohodne s městem na majetkovém vypořádání  

________________________________________________________________________________ 
 
2770/41RM/2012 - Záměr směny pozemků – spol. CAREANDROS s.r.o.__________________            
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit 
 
záměr směny pozemku  parc.č. 400/2, ost.plocha, neplodná půda   
o výměře 3 455 m2,  parc.č.400/4, ost. plocha, zeleň o výměře 549 m2  
a parc.č. 400/6, ost. plocha, zeleň o výměře 696 m2, kat. území Bludovice  
o celkové výměře 4 700 m2 ve vlastnictví statutárního města Havířova 
za pozemky parc.č. 2364, ost. plocha, zeleň o výměře 547 m2, parc.č. 2365,  
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 175 m2, parc.č. 2366, ost.plocha,  
zeleň o výměře 178 m2, parc.č. 2367, ost.plocha, zeleň o výměře 76 m2,  
parc.č. 2369, ost.plocha, zeleň o výměře 134 m2, parc.č. 2375, ost.plocha,  
ost. komunikace o výměře 414 m2, parc.č. 2380, ost.plocha,  
zeleň o výměře 153 m2, parc.č. 2381/1, ost.plocha, zeleň o výměře 244 m2, 
parc.č. 2381/2, ost.plocha, zeleň o výměře 17 m2, parc.č. 2382, ost.plocha,  
ost. komunikace o výměře 213 m2 a parc.č. 2383, ost.plocha,  
zeleň o výměře 241 m2, kat. území Havířov-město o celkové výměře 2 392 m2  
ve vlastnictví společnosti CAREANDROS s.r.o., Sokolská 21/576,  
Olomouc, IČ: 27769071  

________________________________________________________________________________ 
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2771/41RM/2012 - Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“_   
    

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
pro účely realizace stavby č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“  
koupi částí pozemků parc. č. 3745, 3746, 3747, 3749, k.ú. Havířov-město, 
oddělených  dle  GP 1881-60/2012, ze dne 31. 8. 2012  a označených jako  
parc. č.  3745/3 zastavěná plocha o výměře 1967 m2, parc. č. 3745/4  
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 242 m2 , parc. č. 3746/2  
ostatní plocha, zeleň o výměře 1486 m2, parc. č. 3747/3 ostatní plocha, zeleň,  
o  výměře 113 m2, parc. č. 3749/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 971 m2  
a dále koupi stávajícího pozemku parc. č. 3748/2 ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 14 m2, tj. celkem 4793 m2, do majetku města,     
prodávající: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15  
Praha -Nové Město, IČ: 709  94 226,  
kupní cena je stanovena jako cena smluvní, za pozemky a trvalé porosty,  
se započtením veškerých nákladů spojených s převodem nemovitostí  
činí 2. 915.000,- Kč   

________________________________________________________________________________ 
 
2772/41RM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6,  
                                k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová_______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá,  
užívaných jako MK Modřínová,   
a) pozemek parc. č. 1923/10 ostatní plocha, ostatní komunikace,  
    o výměře 345 m2, prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 104,  
    - 1/24 Marcela Šandová, Na Letné 119/21, Olomouc-Lazce 
 

b) pozemek parc. č. 1923/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,  
    o výměře 409 m2, prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 103,  
    - 1/72 Marcela Šandová, Na Letné 119/21, Olomouc-Lazce 
    kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74Kč/m2,  
    tj. za podíly na pozemcích celkem 8.037,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
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2773/41RM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark____________  
             

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e    
 
podání žaloby na zrušení spoluvlastnictví soudem, v případě, že uvedení 
spoluvlastníci nepřistoupí na vypořádání nemovitostí za cenu dle platných 
cenových předpisů:   
a) podílu 1/12 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608, zapsaného na LV 1996 
    podílu 1/12 pozemku k.ú Šumbark, parc. č. 1643, zapsaného na LV 2052  
    ve spoluvlastnictví paní Vandy Rajdusové, Lomená 227/13,  
    Havířov-Šumbark,     
 
b) podílu 9/30 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1461/8, zapsaného na LV 544 
    podílu 9/30 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1708, zapsaného na LV 1912 
    ve spoluvlastnictví Vandy Rajdusové, Lomená 227/13, Havířov-Šumbark,     
                                   Pavla Rajduse,  Lomená 227/13, Havířov-Šumbark,        
                                   Miroslava Rajduse, Lomená 570/13a, Havířov-Šumbark,  
 
c) podílu 2/10 pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 1691/3 a 1691/5,  
    zapsaných na LV 1644 
    ve spoluvlastnictví Vandy Rajdusové, Lomená 227/13, Havířov-Šumbark,     
                                    Pavla Rajduse,  Lomená 227/13, Havířov-Šumbark 

 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit  
1. výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark, parc. č. 1691/3  

ostatní plocha,  ostatní  komunikace, o  výměře 3 m2 a parc. č. 1691/5 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m2, zapsaných na LV 1644,  
zastavěných částí ul. Nová   
- 1/10 Vanda Rajdusová, Lomená 227/13, Havířov – Šumbark 
- 1/10 Pavel Rajdus, Lomená 227/13, Havířov – Šumbark 
- 1/10 Jana Stiborová, U Garáží 876/10, Havířov – Prostřední Suchá 
- 1/5   Franciszek Pasterny, Orlovská 324/6, Havířov – Dolní Suchá  
- 1/5   Božena Kupková, Prostřední Bludovice 178, 739 37 Horní Bludovice 
- 1/5   Petr Szypka, F. S. Tůmy 1208, 735 14 Orlová Lutyně  

     kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
     tj. za podíly celkem 13.707,-Kč  

  
2. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1461/8 
ostatní plocha,   o  celkové výměře 8 m2,  zapsaného na LV 544,  zastavěného 
částí ul. Lomená  
      - 1/5  Petr Szypka, F.S. Tůmy 1208, 735 14 Orlová Lutyně  
      - 1/30 Vanda Rajdusová, Lomená 227/13, Havířov – Šumbark,     
      - 7/30 Pavel Rajdus, Lomená 227/13, Havířov – Šumbark,        
      - 1/30  Miroslav Rajdus, Lomená 570/13a, Havířov – Šumbark,  
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
tj. za podíly celkem 1603,-Kč  
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trvat  
na usnesení ZMH č. 457/12ZM/2012, bod 1 a 3, ze dne 26. 3. 2012, kterým byl 
schválen pro účely výstavby Odkanalizování města Havířova- IV. etapa, 
lokalita „ U Jelena“, část města Havířov-Šumbark,      
 
1. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608  

ostatní plocha, ostatní komunikace,  o celkové výměře 885 m2, od 
spoluvlastníka na  LV  1996,  
- 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov-Šumbark 
   za kupní cenu: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
   tj. za podíl 1/12, 29.555,- Kč  

 
2. výkup spoluvlastnického podílu na  pozemku k.ú. Šumbark,  parc. č. 1643  
    ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1154 m2,  
    od spoluvlastníka na LV 2052    
     - 1/12 Vanda Rajdusová, Lomená 227, Havířov-Šumbark 
        kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,  
        tj. za podíl celkem cca 38.538,- Kč 
 
neschválit   
požadavek paní Vandy Rajdusové, Lomená 227, Havířov-Šumbark,  
spoluvlastníka 1/12 pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 1608  
o celkové výměře 885 m2  a  parc. č. 1643 o  celkové výměře 1154 m2,  
na navýšení kupní ceny z původně  schválených 400,74 Kč/m2,  
tj. za podíl 1/12 celkem 68.093,-Kč, na požadovaných 600,-Kč/m2,  
tj. za podíl 1/12 celkem 101.950,-Kč          

________________________________________________________________________________ 
 
2774/41RM/2012 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1 o výměře 4 m2,  
k.ú. Havířov-město panu Pavlu Pertilemu, bytem Šenov, V Družstvu 1450.,  
IČ: 46136126 k již postavenému prodejnímu stánku PNS na prodejní stánek 
s prodejem uzenářských výrobků s tím, že ostatní podmínky nájemní smlouvy 
zůstávají v platnosti 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. E/886/MJP/2000 
  

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2775/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Michaela Kotase  
                                a Lenky Kotasové________________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1,  
k.ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní a plynovodní přípojky  
k rodinnému domu č.p. 1166 na pozemku parc.č. 713/13, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Michaela Kotase a Lenky Kotasové, oba bytem Havířov- 
Bludovice, Mezidolí 1166/19 a, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + 
DPH (pro každou přípojku zvlášť) tj. 2 x 500,- Kč = 1.000,- Kč + 200,- Kč,  
tj. 1.200,- Kč celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2776/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Pasze a Lenky Paszové__ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1229/2,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému domu 
č.p.1161 na pozemku parc.č. 1222/3, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Miroslava Pasze a Lenky Paszové, oba bytem Havířov-Bludovice, 
Selská 1161/23a,  
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 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2777/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Štefánika  
                                 a Andrey Štefánikové_____________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2731,  
k.ú. Dolní Suchá  za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému  
domu č.p. 1432 na pozemku parc.č. 1908/2, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Miroslava Štefánika a Andrey Štefánikové,  
oba bytem Havířov-Dolní Suchá, U školy 1432/9a,  
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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2778/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslavy Ivánkové  
                                a Miroslava Perutky______________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2566/6, 
2566/5, k.ú. Dolní Suchá  za účelem umístění vodovodní přípojky  
a vybudování sjezdu k pozemku parc.č. 2558/2, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Miroslavy Ivánkové, bytem Starý Jičín 133  
a Miroslava Perutky, bytem Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova 158,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro přípojku) a za 
jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu),  
tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč (přípojka)  
+ 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč = 4.200,- Kč celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2779/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Zdeňka Darebníka___________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 704/1,  
k.ú. Dolní Datyně   
za účelem umístění vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 151/4,  
k.ú. Dolní Datyně ,  
ve prospěch Ing. Zdeňka Darebníka, bytem Havířov-Prostřední Suchá,  
Veveří 1048/7 ,  
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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2780/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tomáše Maceczka  
                                 a Mgr. Lucie Maceczkové_________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2662/1,  
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému 
domu č.p.1488 na pozemku parc.č. 2589/6, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Ing. Tomáše Maceczka a Mgr. Lucie Maceczkové,  
oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, U Skleníků 1488/1c,  
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 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2781/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________  
             

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města,  
za účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci staveb :  
„Metropolitní optická síť –  VIII. etapa, 2. Stavba“ 
a „Metropolitní optická síť – propojení Dělnická a Hlavní“   
za jednorázovou úhradu při výměře 2.527,5 m2, ve výši 315.937,50,- Kč  
+ DPH, tj. 315.937,50,- Kč + 63.187,50,- Kč = 379.125,- Kč celkem, a to:  
dle GP č. 1807 – 692_A/2011, parc.č. 279, 281, 1237/1, 1241, 1259, 1260, 
1265, 1266, 1268, 1269, 1273/1, 1279, 1292, 1293, 1309, 1313, 1339, 1341, 
1355, 1356, 1361, 1363, 1370, 1371, 1372, 1397, 1415, 1531/3, 1533,  
k.ú. Havířov- město 
dle GP č. 1807 – 692_B/2011, parc.č. 1081, 1099, 1100, 1101, 1106/2, 1115, 
1120, 1124, 1132, 1135/2, 1159, 1160, 1169/1, 1176, 1178, 1181, 1184, 1201/1, 
1231, 1234/1, k.ú. Havířov-město 
dle GP č. 1796 – 692_A/2011, parc.č. 1457, 1474, 1482, 1485, 1498/1, 1503, 
1504, 1510, 1518, 1519, 1529, 5035, k.ú. Havířov-město 
dle GP č. 1796 – 692 _B/2011, parc.č. 833/2, 836, k.ú. Havířov-město 
dle GP č. 1796 – 692 _C/2011, parc.č. 2487, k.ú. Havířov-město 
dle GP č. 3453 – 692/2011, parc.č. 511/29, 511/30, 511/37, k.ú. Bludovice 
ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava,  
28. října 1168/102, PSČ  702 00, IČ : 258 16 179. 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                          
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12. 2012 
________________________________________________________________________________ 
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2782/41RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,  
k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1093 – IP11762/2012 ze dne 30.7.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu  
(investor: Milan Pasterny a Simona Pasterná, oba bytem Havířov-Śumbark, 
Gen. Svobody 273/19),  
za jednorázovou úhradu při výměře 7 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                                T: 31.12. 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2783/41RM/2012 - Obecný záměr pronájmu částí nebytových prostor v budově Radnice_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu částí nebytových prostor o výměře 1,5 m2  
v budově Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,  
k umístění nápojových automatů: 
- v prostoru přízemí části C budovy Radnice u pracoviště výdeje občanských  
   a řidičských průkazů 
- v 1. poschodí části C budovy Radnice u pracoviště dopravních evidencí. 
Minimální výše úhrady je stanovena na částku 3.000,- Kč/m2/rok bez DPH  
a zahrnuje i náklady na úklid a odvoz odpadů.  
Paušální platba za spotřebu elektrické energie bude stanovena samostatně. 

________________________________________________________________________________ 
 
2784/41RM/2012 - Výsledky veřejných soutěží________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
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1. 
nabídku do veřejné soutěže p. č. 6/OSM/2012 – na pronájem nebytových 
prostor – garáže v obytném domě na ul. Jaroslava Vrchlického 16,  
Havířov-Podlesí, kterou podal: 
1. Ing. Jiří Jaglař 
 
2. 
že do veřejné soutěže p. č. 7/OSM/12 – na pronájem nebytových prostor o 
celkové výměře 26,55 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, 
nebyla podána žádná nabídka 
 
s c h v a l u j e 
  
1. 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 19,11 m2 
v suterénu obytného domu na ul. Jaroslava Vrchlického 16, Havířov-Podlesí, 
s Ing. Janem Jaglařem, bytem ul. Jaroslava Vrchlického 1480/14,  
Havířov-Podlesí, za podmínek: 
- nájemné 707,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 
 
2. 
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 26,55 m2 
v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město.  
Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH. 

________________________________________________________________________________ 
 
2785/41RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti___________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 114,17 m2 v přízemí objektu 
zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20B, Havířov-Prostřední Suchá, 
nájemkyni MUDr. Sylvě Tomečkové, IČ: 63024691,  
pro spol. Tomečková Sylva MUDr. s.r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Sylvou Tomečkovou, bytem Zručná 934/8B, Havířov-Prostřední Suchá, 
za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
2. 
umístění sídla společnosti Tomečková Sylva MUDr. s.r.o., v nebytových 
prostorách o celkové výměře 114,17 m2 v přízemí objektu zdravotního 
střediska na ul. Budovatelů 991/20B, Havířov-Prostřední Suchá 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 41. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.9.2012 
 

31 

2786/41RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu prostor______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
IČ: 70958131, pronájem prostor v areálu školy, Mgr. Davidu Foldynovi,  
za podmínek: 
- účel: školní byt 
- výměra prostor: 35,56 m2 (0+1) 
- doba nájmu: na dobu určitou od 13. 9. 2012 po dobu trvání pracovního  
  poměru ve škole 
- 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 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 41. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.9.2012 

 
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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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.9.2012 

 

II.část 
 
 
2787/41RM/2012 - Předání dlouhodobého majetku (hřišť vč. oplocení) k hospodaření  
                                 příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení  
            
2788/41RM/2012 - 1. Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkových organizací 
                                2. Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím  
                                     k hospodaření   
                                3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím 
            
2789/41RM/2012 - Vynětí  movité věci z hospodaření příspěvkové organizace MŠ E. Holuba  
 
2790/41RM/2012 - Směna a přijetí daru nemovitostí s Moravskoslezským krajem 
 
2791/41RM/2012 - Dohoda o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou na stavbu:  
                                „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu  
                           bývalého dolu Dukla“  
 
2792/41RM/2012 - č. stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – předběžné oznámení  
                                a odůvodnění významné veřejné zakázky  
 
2793/41RM/2012 - stavba č. 11020 „ Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 
                                 – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1714/OIV/11  
 
2794/41RM/2012 - Dopravní terminál Havířov – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
                                 o spolupráci  
 
2795/41RM/2012 - Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s.  na rekonstrukci šatnového 
                                zázemí v r. 2013 a Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor  
                                ve Víceúčelové hale 
 
2796/41RM/2012 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní   
                                 práce pro rok 2013 
 
2797/41RM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního  
                                 města Havířova na období 2014-2017   
 
2798/41RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu  
                                 roku 2012 odboru sociálních věcí   
  
2799/41RM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná  
                                vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
                                přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
2800/41RM/2012 - Informace o postupu Ministerstva financí ČR ve věci podnětu statutárního  
                                 města Havířov o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce 
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2801/41RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
2802/41RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu projektu  
                                 „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“,  
                                 reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00067, r. 2012, oddělení strategického rozvoje 
             
2803/41RM/2012 - Žádost o schválení Seznamů projektů doporučených k podpoře v rámci  
                                Výzvy SMH č. 1 (Regenerace byt. domů) a v rámci Výzvy SMH č. 3  
                                (Revitalizace veřej. prostranství) – IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou  
 
2804/41RM/2012 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy 
 
2805/41RM/2012 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní  
          
2806/41RM/2012 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity školní  
                                družiny ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
                                příspěvková organizace     
 
2807/41RM/2012 - Ocenění občanů města Havířova 
 
2808/41RM/2012 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova 
 
2809/41RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                a dary“ – Havířovská liga středních škol 
 
2810/41RM/2012 - Zřízení Fondu veřejně prospěšných aktivit 
 
2811/41RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
                                sportovním a mimosportovním subjektům  
 
2812/41RM/2012 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  
 
2813/41RM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise  
                                 o přezkoumání hospodaření za rok 2011 
 
2814/41RM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek č. 2 ke stanovám 
 
2815/41RM/2012 - Městská knihovna Havířov - změna zřizovací listiny 
 
2816/41RM/2012 - Zpráva z pracovní cesty v Polsku ve dnech 23. – 24.8.2012 
 
2817/41RM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR 
 
2818/41RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH 
 
2819/41RM/2012 - Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
2820/41RM/2012 - Vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě Havířově  
                                za období 2011-srpen 2012  
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2821/41RM/2012 - Změny v komisích RMH 
 
2822/41RM/2021 - Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, p.o.  
                                – podání pedagogických zaměstnanců  
 
2823/41RM/2012 - Návrh na poskytnutí odměny 
 
2824/41RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.9.2012 

 

II.část 
 
 
2787/41RM/2012 - Předání dlouhodobého majetku (hřišť vč. oplocení) k hospodaření  
                                 příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení_______  
            

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. 
Vynětí oplocených školních hřišť, vč. zastavěných pozemků z hospodaření 
příspěvkových organizací – základních škol: 
- hřiště v pořizovací ceně 783 840,- Kč na pozemku 2694 a pozemek  

parc. č. 2694 o výměře 2701 m2, v účetní hodnotě 8 127,- Kč,  zastavěný 
stavbou hřiště,  vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, 
příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69 

 
- hřiště v pořizovací ceně 1 497 146,84 Kč na pozemku parc. č. 134,  pozemek 

parc. č. 134 o výměře 7 438 m2, v účetní hodnotě 22 311,- Kč a pozemky 
parc. č. 133/2 a 133/4 (GP č. 1868-49/2012 nově odměřeno z pozemku 
 parc. č. 133)  v celkové výměře  999 m2 a  účetní hodnotě 2 997,- Kč, které 
jsou zastavěny stavbami  hřišť, vše v kat. území Havířov-město,  
z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Havířov-Město Na Nábřeží,  příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71 

 
- hřiště v pořizovací ceně 2 589 769,91 Kč na pozemku parc. č. 1425 a 

pozemek parc. č. 1425 o výměře 8972 m2, v účetní hodnotě 27 072,- Kč,  
zastavěný stavbou hřiště, vše  v kat. úz. Havířov-město, z hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 
okres Karviná, IČ: 62 33 12 21 

 
- hřiště v pořizovací ceně  4 235 864,20 Kč na pozemku parc. č. 833/5, (GP č. 

1869-50/2012 nově odměřeno z  pozemku parc. č. 833/1)  a pozemek parc. 
č. 833/5 o výměře 2 223 m2, v účetní hodnotě 2 009 592,- Kč, zastaveněný 
stavbou hřiště, vše v kat. území Havířov-město,  z hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola Havířov-město 1. Máje 10a okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČ:  70 95 81 22 

 
- hřiště s oplocením  v pořizovací ceně 4 134 540,75 Kč na pozemku parc. č. 

988/1, opěrná zeď pod oplocením hřiště v účetní hodnotě 36 457,82 Kč a 
pozemek parc. č. 988/1 o výměře 5440 m2 v účetní hodnotě 16 338,- Kč, 
zastavěný stavbou hřiště,  vše v kat. území Havířov-město,  z  hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1060 
okres Karviná, IČ: 62 33 12 30 
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- hřiště v pořizovací ceně 6 550 259,50 Kč na pozemcích města parc. č. 
2169/1, 2173/4 a na pozemku jiného vlastníka (parc. č. 2182/2), pozemek 
parc. č. 2169/1 o výměře 12 877 m2, v účetní hodnotě  31 575,- Kč a 
pozemek parc. č. 2173/4 o výměře 3 m2, v účetní hodnotě 21,- Kč, 
zastavěné stavbou hřiště, vše kat. území Havířov-město, z hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48 

 

- hřiště v pořizovací ceně 1 132 417,59 Kč na pozemku parc. č. 1353,  
pozemek parc. č. 1353 o výměře 1658 m2, v účetní hodnotě 238 176,- Kč, 
zastavěný stavbou hřiště, a pozemek parc. č. 1351/3  (GP 3595-68/2012 
nově odměřeno z pozemku parc. č. 1351/1) o výměře 231 m2,  v účetní 
hodnotě 33 264,- Kč, vše v  kat. území Bludovice, z hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice 
Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 89 

 
- pozemek parc. č. 1272/2, zastavěný hřištěm, (GP č. 3578-56/2012 nově 

odměřeno z pozemku parc. č. 1272 – orná půda) o výměře 2 018 m2,  v 
účetní hodnotě 12 713,40 Kč, vše v  kat. území Bludovice, z hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace,   
IČ:  75 02 75 77  

 
- hřiště  v pořizovací ceně 4 489 811,- Kč na pozemku parc. č. 205/2, kat. 

území Bludovice,  pozemek parc. č. 205/2 o výměře 1 205 m2 a účetní 
hodnotě 964 000,- Kč a pozemek parc. č. 205/6  (GP. č. 3575-48-2012 nově 
odměřen z pozemku parc. č. 205/4),  o výměře 4 711 m2,  v účetní hodnotě  
a 3 768 800,-   Kč,  vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, 
IČ: 48 80 54 24 

 
- pozemek  parc. č. 26, zastavěný hřištěm,  o výměře 4522 m2,  účetní hodnota 

13 581,- Kč  a pozemek parc. č. 25/2 (GP č. 1583-51/2012 nově odměřeno 
z pozemku parc. č.  25 – zastavěná plocha a nádvoří) o výměře  1 146 m2, 
v účetní hodnotě 829 704,- Kč, vše kat. území Šumbark, z hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 49 

 
- pozemek  parc. č. 691/7, zastavěný hřištěm, o výměře 5 605 m2,  účetní 

hodnota 560 400,- Kč a pozemek parc. č. 688/6 (GP č. 1584-52/2012 nově 
odměřeno z pozemků parc. č. 688/1 a 688/4),  o výměře 2 804 m2, 
zastavěný hřištěm, v účetní hodnotě 222 876,- Kč, vše v kat. území 
Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-
Šumbark Jarošova 33/581 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 81 65 

 
- pozemek  parc. č. 511/111, zastavěný hřištěm,  (GP č. 3574-39/2012 nově 

odměřeno z pozemku parc. č.  511/42),  kat. území Bludovice,  o výměře 
3 343 m2, v účetní hodnotě 10 029,- Kč, z hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres 
Karviná, IČ: 61 98 87 23 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 41. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.9.2012 
 

38 

- hřiště s oplocením v pořizovací ceně 3 650 678,- Kč na pozemku  
parc. č. 464/11 s opěrnou zdí a schodištěm v pořizovací ceně 169 453,- Kč, 
a pozemek parc. č. 464/11 v celkové výměře 8 530 m2,  účetní hodnotě 
25 602,- Kč,  zastavěný stavbou hřiště,  vše v kat. území Bludovice,  
z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí 
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 81 14 

 
2. 
Předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, 
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00 30 67 54: 

 
- hřiště u ZŠ Zelená v pořizovací ceně 783 840,- Kč na  pozemku 2694, kat. 

území Bludovice, oplocení hřiště v reprodukční odhadní ceně 66 807,- Kč   
a pozemek parc. č. 2694 o výměře 2701 m2, v účetní hodnotě 8 127,- Kč,  
zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Bludovice 

 
- tři hřiště u ZŠ Na Nábřeží na pozemku parc. č. 134 v pořizovací ceně 

1 497 146,84 Kč ,  na pozemku parc. č. 133/2 v reprodukční odhadní ceně 
(vč. oplocení) 255 342,56 Kč a na pozemku  parc. č. 133/4 v reprodukční 
odhadní ceně (vč. oplocení)  298 458,28. Kč, oplocení  travnatého hřiště na 
pozemku parc. č. 134 v pořizovací ceně  365 680,25 Kč,   pozemky 
zastavěné stavbami hřišť – parc. č. 134 o výměře 7 438 m2, v účetní 
hodnotě 22 311,- Kč,  a  parc. č. 133/2  a  133/4  (GP č. 1868-49/2012 
odměřeno z pozemku parc. č. 133)  v celkové  výměře 999 m2 a celkové 
účetní hodnotě 2 997,-  Kč,   vše v kat. území Havířov-město,    

 
- hřiště u ZŠ Gorkého v pořizovací ceně 2 589 769,91 Kč na pozemku  

parc. č. 1425, oplocení hřiště   u  ZŠ Gorkého v reprodukční odhadní ceně  
289 597,- Kč  a pozemek parc. č. 1425 o výměře 8972 m2, v účetní hodnotě 
27 072,- Kč,  vše v kat. úz. Havířov-město, zastavený stavbou hřiště,  

 
- hřiště v areálu ZŠ 1. Máje v pořizovací ceně  4 235 864,20 Kč na pozemku 

parc. č. 833/5, vysoké oplocení hřiště v oploceném areálu školy 
v reprodukční odhadní ceně  16 822,- Kč  a pozemek parc. č. 833/5 (GP č. 
1869-50/2012 odměřený z pozemku parc. č. 833/1) o výměře 2 223 m2, 
v účetní hodnotě 2 009 592,- Kč, vše kat. území Havířov-město,   

 
- oplocené hřiště u ZŠ Žákovská v pořizovací ceně  4 134 540,75 Kč (vč. 

oplocení v reprodukční odhadní ceně 518 803,- Kč) na pozemku parc. č. 
988/1, opěrná zeď pod oplocením hřiště v účetní hodnotě 36 457,82 Kč,  
a pozemek parc. č. 988/1 o výměře 5440 m2 v účetní hodnotě 16 338,- Kč, 
vše kat. území Havířov-město 

 
- hřiště u ZŠ M. Kudeříkové v pořizovací ceně 6 550 259,50 Kč na 

pozemcích města parc. č. 2169/1, 2173/4 a na pozemku jiného vlastníka 
(parc. č. 2182/2), oplocení  hřiště  v reprodukční odhadní ceně 593 663,- Kč, 
pozemek parc. č. 2169/1 o výměře 12 877 m2, v účetní hodnotě 31 575,- Kč 
a pozemek parc. č. 2173/4 o výměře 3 m2, v účetní hodnotě 21,- Kč,   
vše kat. území Havířov-město 
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- hřiště u ZŠ Frýdecká na pozemku parc. č. 1353 v celkové hodnotě 
1 366 839,83 Kč (vč. vč. stožáru na vlajku a osvětlení),  z toho zpevněná 
plocha s umělým povrchem v pořizovací ceně 1 132 417,59 Kč, oplocení 
hřiště u ZŠ  Frýdecká v reprodukční odhadní ceně  140 448,48  Kč,  
pozemek parc. č. 1353 o výměře 1658 m2 v účetní hodnotě 238 176,- Kč, 
zastavěný stavbou hřiště, a pozemek parc. č. 1351/3 (GP č. 3595-68/2012 
odměřeno z pozemku parc. č. 1351/1) ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
231 m2, v účetní hodnotě 33 264,-  Kč, vše v  kat. území Bludovice,  

 
- hřiště v areálu ZŠ Selská v  reprodukční odhadní ceně 409 919,26 Kč na 

pozemku 1272/2, kat. území Bludovice a pozemek parc. č. 1272/2  (GP č. 
3578-56/2012 odměřeno z pozemku parc. č. 1272)  o výměře 2 018 m2 
v účetní hodnotě 12 713,40 Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území 
Bludovice 

 
- dvě hřiště v areálu ZŠ K. Světlé: v pořizovací ceně 4 489 811,- Kč na 

pozemku parc. č. 205/2 a v reprodukční odhadní ceně 500 733,63. na 
pozemku parc. č. 205/6,  pozemek parc. č. 205/2 o výměře 1 205 m2, 
v účetní hodnotě 964 000,- Kč a pozemek parc. č. 205/6 (GP. č. 3575-48-
2012 odměřeno z pozemku parc. č. 205/4) o výměře 4 711 m2,  v účetní 
hodnotě  3 768 800,-  Kč,  oba zastavěné  stavbami hřišť,  vše v kat. území 
Bludovice,  

 
dvě hřiště v areálu ZŠ Školní: v reprodukční odhadní ceně 762 928,98 Kč na 

pozemku parc. č. 26 a v reprodukční odhadní ceně 147 410,15 Kč  na 
pozemku parc. č. 25/2, pozemek parc. č. 26 o výměře 4 522 m2 v účetní 
hodnotě 13 581.Kč, a pozemek parc. č. 25/2 (GP č. 1583-51/2012 odměřeno 
z pozemku parc. č. 25) o výměře  1 146 m2, v účetní hodnotě 829 704,- Kč,  
oba zastavěné stavbami hřišť, a oplocení  hřiště u ZŠ Školní v reprodukční 
odhadní ceně 153 125,- Kč  vše kat. území  Šumbark,  

 
- dvě hřiště v areálu ZŠ Jarošova: v reprodukční odhadní ceně 887 666,49 Kč 

na pozemku parc. č. 691/7 a v reprodukční odhadní ceně 607 396,27 Kč na 
pozemku parc. č. 688/6,  pozemek parc. č. 691/7 o výměře 5605 m2 v účetní 
hodnotě 560 400,- Kč a pozemek parc. č. 688/6  (GP č. 1584-52/2012 
odměřeno z pozemků parc. č. 688/1 a 688/4) o výměře 2 804 m2 v účetní 
hodnotě 222 876,- Kč,  oba zastavěné stavbami hřišť, a oplocení areálu 
školy ( vč. vnitřních oplocení) v celkové reprodukční odhadní ceně 
122 508,- Kč,  vše v kat. území Šumbark,  

 
- hřiště v areálu ZŠ F. Hrubína v reprodukční odhadní  ceně 884 189,21 Kč 

na pozemku parc. č. 511/111  a pozemek parc. č. 511/111 (GP č. 3574-
39/2012 odměřeno z pozemku parc. č.  511/42),  o výměře 3 343 m2, 
v účetní hodnotě 10 029,- Kč, zastavěný stavbou hřiště,  vše v katastrálním 
území Bludovice 

 
- oplocené hřiště v areálu ZŠ Mládežnická v pořizovací ceně 3 650 678,- Kč, 

na pozemku parc. č. 464/1,   opěrnou  zeď a schodiště v celkové pořizovací 
ceně 169 453,- Kč, a pozemek parc. č. 464/11 o celkové výměře 8 530 m2 
v účetní hodnotě 25 602,- Kč, zastavěného stavbou hřiště,  vše v kat. území 
Bludovice 

________________________________________________________________________________ 
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2788/41RM/2012 - 1. Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkových organizací 
                                2. Předání dlouhodobého majetku  příspěvkovým organizacím  
                                     k hospodaření   
                                3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku  příspěvkovým organizacím_ 
            

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací  

a) pozemek parcelního čísla 2105/787, ostatní plocha, ostatní komunikace,   
o výměře 20 m2, kat. území Šumbark, v pořizovací ceně 100,- Kč, 
vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 2105/705, z hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 
29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31 

 
b) pozemek parc. č. 3950/2, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 438 m2 

v pořizovací ceně 1 314,- Kč,  kat. území Havířov-město,  z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, IČ: 00 30 67 54 

 
c) stavba přípojky vody na pozemku cizího vlastníka (parc. č. 372) 

v katastrálním území Pstruží z hospodaření příspěvkové organizace 
ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,    
IČ: 75 08 57 47 

 

d) oplocení bývalé školní zahrady  ZŠ Na Nábřeží v pořizovací              
ceně 5 306,- Kč,  z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola             
a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace,       
IČ 48 80 52 71 

 
2. Předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2,  
    písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
    k hospodaření: 
 

a) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení  
    Havířov, IČ: 00 30 67 54,  
 

                             1. dlouhodobý majetek pořízený v rámci investiční akce 10024  
                                 – modernizace Městské sportovní haly: 
                                    - stavby v celkové pořizovací ceně 824 298,21 (soubor vlajkových  
                                      stožárů, základy pod venkovní klimatizační jednotku a oplocení) 

                                               - kamerový systém v pořizovací ceně 365 372,28 Kč 
 
                                         2. stavby související s hřištěm v Dolních Datyních - přípojku vody  
                                             v pořizovací ceně 345 030,- Kč a odvodnění hřiště v Dolních Datyních  
                                             v pořizovací ceně 210 000,- Kč,  
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b) příspěvkové organizaci Santé – centrum ambulantních  
    a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace,  
    IČ: 00 84 74 70: 

                       stavby související s budovou č. p. 618 na pozemku parc. č. 442,  
                                             kat. území Havířov-město: 

- zahrada na pozemku parc. čísla 443/1, v reprodukční odhadní  
ceně 308 495,45 Kč  

- oplocení zahrady v reprodukční odhadní ceně 269 828,82 Kč 
- pískoviště v reprodukční odhadní ceně 20 861,33 Kč 
- houpačka 7 020,- Kč 
- přípojka vody v reprodukční odhadní ceně 13 862,65 Kč 
- přípojka plynu v reprodukční odhadní ceně 12 222,19 Kč 
- elektropřípojka (kabelová), v reprodukční odhadní ceně 989,85 Kč 
- přípojka kanalizace v reprodukční odhadní ceně 144 974,65 Kč 

 
c) příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00 60 12 50:   

dlouhodobý majetek pořízený v rámci investiční akce 8041 
- rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu města Havířova: 
dlouhodobý nehmotný majetek - software v celkové pořizovací  
ceně 522 228,- Kč 
dlouhodobý hmotný majetek – stroje, přístroje a zařízení v celkové 
pořizovací ceně ve výši 3 086 456,48 Kč 
dlouhodobý hmotný majetek -  inventář vnitřní v celkové pořizovací 
ceně ve výši 127 283,43 Kč 
dlouhodobý hmotný majetek - kulturní předměty v celkové pořizovací 
ceně ve výši 360 931,99 Kč 
technická zařízení do 40 tis./ks v pořizovací ceně ve výši 285 748,- Kč 
- inventář do 40 tis. Kč/ks v celkové pořizovací ceně  
  ve výši 4 956 012,91 Kč 
- drobný majetek pod stanovenou hranici v celkové pořizovací ceně  
  ve výši 131 142,31 Kč 

 
d) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark 
    Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70 

                        nákladní výtah v budově MŠ Sadová (detašované pracoviště  
                                             MŠ Petřvaldská) v pořizovací ceně 278 400,- Kč 

 
e) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov- 
    Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71 

           stavbu příjezdové komunikace k jídelně ZŠ Na Nábřeží na pozemku  
                                 parc.č. 133/1, kat. území Havířov-město, v reprodukční odhadní  
                                 ceně 391 638,78 Kč 
 

f) příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  
    IČ: 00 31 79 85  

- venkovní spojené panelové plochy o rozměru 140 x 180 cm, umístěné 
na Dlouhé tř., na pozemku parc. č.  468,  kat. území Havířov-město  
(naproti Společenskému domu)                                              
v reprodukční odhadní ceně  1 936,62 Kč 

- venkovní samostatně stojící panelové plochy o rozměru 150x200 cm, 
umístěné  na Hlavní tř., na pozemku parc. č. 1420, kat. území 
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Havířov-město (po obou stranách KDPB)                             
v reprodukční odhadní ceně 37 100,-Kč 

- venkovní samostatně stojící panelové plochy o rozměrech 150 x 200 cm 
na Dlouhé tř. - na pozemku parc. č. 203/41, kat. území Bludovice  
(nad objektem Kulturního domu Leoše Janáčka)                 
v reprodukční odhadní ceně 2 159,22 Kč 

- výlepová plocha u kruhového objezdu na pozemku cizího vlastníka -  
spotřebního družstva Jednota-Jednošč  - v pořizovací ceně 25 000,- Kč 

 
g) Oplocení nově oceněná reprodukční odhadní cenou 

 
- oplocení areálu mateřské školy U Křížů (Havířov-Životice) 

v reprodukční odhadní ceně 32 227,00 Kč příspěvkové organizací 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, 
příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69 

 
- oplocení areálu základní školy M. Pujmanové v reprodukční odhadní 

ceně 74 038,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-
Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  IČ: 48 80 54 75 

 
- oplocení u skleníku základní školy Moravská v reprodukční odhadní 

ceně 45 745,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola  
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČ:  70 95 81 31 

 
- oplocení areálu základní školy Gen. Svobody v reprodukční odhadní 

ceně 186 053,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola  
Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,   
IČ: 48 80 55 13 

 
- oplocení zahrady ZŠ Gorkého v reprodukční odhadní  

ceně 173 570,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola  
Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21 

 
- oplocení areálu základní školy 1. Máje v reprodukční odhadní  

ceně 244 785,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola  
Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČ: 70 95 81 22 

 
- oplocení školních pozemků základní školy Žákovská v celkové 

 reprodukční odhadní ceně 73 521,- Kč   
(u budovy „A“ = 10 183,- Kč, u budovy „B“ 63 338,- Kč)  
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město  
Žákovská 1/1066 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30 

 
- oplocení nádvoří základní školy M. Kudeříkové v reprodukční 

odhadní ceně 51 518,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola 
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČ: 62 33 12 48 
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- oplocení areálu mateřské školy Frýdecká v reprodukční odhadní  
ceně 31 490,- Kč a areálu mateřské školy Občanská v Havířově-
Dolních Datyních v reprodukční odhadní ceně 17 918,- Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-
Bludovice  Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 89 

 
- oplocení části areálu základní školy a mateřské školy Selská (pletivo) 

v reprodukční odhadní ceně 9 139,- Kč příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím 
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77 

 
- oplocení areálu základní školy K. Světlé v reprodukční odhadní ceně 

166 374,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí 
K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48 80 54 24 

 
- oplocení areálu základní školy F. Hrubína v reprodukční odhadní 

ceně 241 394,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-
Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61 98 87 23 

 
- oplocení areálu základní školy Mládežnická v reprodukční odhadní 

ceně 168 286,34 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-
Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČ 70 95 81 14 

 
- oplocení areálu mateřské školy Švabinského v reprodukční odhadní 

ceně 78 968,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 82 54 

 
- oplocení areálu mateřské školy Radniční v reprodukční odhadní  

ceně 303 425,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61 98 87 15 

 
- oplocení areálu mateřské školy Lípová v reprodukční odhadní  

ceně 171 819,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01 

 
- oplocení areálu mateřské školy Resslova v reprodukční odhadní  

ceně 219 579,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61 98 86 93 

 
- oplocení areálu mateřské školy Sukova v reprodukční odhadní ceně 

212 697,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město 
Sukova 2a, IČ: 65 89 07 10 

 
- oplocení areálu mateřské školy Mládí v reprodukční odhadní  

ceně 590 517,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Šumbark Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, 
IČ: 61 98 85 96 
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- oplocení areálu mateřské školy U Topolů v reprodukční odhadní  
ceně 267 956,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, 
IČ: 70 95 82 03                                   
 

- oplocení areálu mateřské školy Petřvaldská v reprodukční odhadní 
ceně 52 226,- Kč (původní plot), 254 122,- Kč (nový plot s vrátky  
a pojezdovými vraty), oplocení areálu MŠ Sadová v reprodukční 
odhadní ceně 203 586,- Kč a dopravního hřiště Místní 3 v reprodukční 
odhadní ceně 322 715,- Kč, vše příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70 

 
- oplocení areálu mateřské školy Okružní 1a v reprodukční odhadní 

ceně 215 128,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 82 97 

 
- oplocení areálu mateřské školy Čelakovského v reprodukční odhadní 

ceně 67 646,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 82 89 

 
- oplocení areálu mateřské školy Přímá v reprodukční odhadní  

ceně 320 789,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 82 46       

                                
- oplocení areálu mateřské školy Balzacova v reprodukční odhadní 

ceně 32 566,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85 

    
- oplocení areálu mateřské školy Kosmonautů v reprodukční odhadní 

ceně 197 432,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola  
Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61 98 86 26 
 

h) Vybavení školních kuchyní k hospodaření školským příspěvkovým 
organizacím – pořízeno v rámci modernizací školních kuchyní 
v letech 2002 a 2003 a evidovaných v ceně budov škol 

 
- konvektomat v jídelně ZŠ F. Hrubína  
   v pořizovací ceně 355 104,75  Kč, viz příloha č.1,  
   příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město  
   F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61 98 87 23 
 
- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Mládežnická  

v celkové pořizovací ceně 961 784,36 Kč, seznam – viz příloha č.3, 
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí  
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 70 95 81 14 
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- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Moravská v celkové pořizovací  
ceně 577 500,- Kč, seznam – viz příloha č.4, příspěvkové organizaci  
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31 
 

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Na Nábřeží  
v celkové pořizovací ceně 470 878,50 Kč, seznam – viz příloha č.6, 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola            
Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71 

 
3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku  

 
a) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČ: 00 30 67 54 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací 
ceně ve výši 275 871, 64 Kč pořízený v rámci rekonstrukce Městské 
sportovní haly (skříně zázemí, lavice do čekáren, mobilní klimatizační 
jednotky a kamery) 

 
b) základním školám – neinvestiční majetek pořízený v rámci modernizace 

školních kuchyní v letech 2002 a 2003 (dosud zahrnuto do ceny budovy): 
 

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ F. Hrubína  
  v celkové pořizovací ceně  196 956,80 Kč seznam – viz příloha č.1,   
  příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město F.Hrubína 5/1537   
  okres Karviná, IČ:  61 98 87 23 
 
- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ M. Kudeříkové  
  v celkové pořizovací ceně 199 562,- Kč, seznam – viz příloha č.2,  
  příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14  
  okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48 
 
- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Mládežnická  
  v celkové pořizovací ceně 180 136,33 Kč, seznam – viz příloha č.3,  
  příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí  
  Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace,  
  IČ: 70 95 81 14 
 
- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Moravská  
  v celkové pořizovací ceně 48 702,40 Kč, seznam – viz příloha č.4,   
  příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  
  Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31 
 
- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ M. Pujmanové  
  v celkové pořizovací ceně 105 017,60 Kč, seznam – viz. příloha č.5,  
  příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  
  M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  IČ: 48 80 54 75 
 
- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ  Na Nábřeží  
  v celkové pořizovací ceně 279 170,67 Kč, seznam – viz příloha č.6,  
  příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  
  Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 71  

________________________________________________________________________________ 
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2789/41RM/2012 - Vynětí  movité věci z hospodaření příspěvkové organizace  MŠ E. Holuba_  
 

Rada města Havířova     
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit  
 
bezúplatné převzetí smažicí pánve, rok výroby 1999,  
pořizovací cena 51 450,- Kč, zůstatková cena nulová,  
z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí  
E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20,  
kterou tato MŠ nabízí zřizovateli jako majetek přebytečný 

________________________________________________________________________________ 
 
2790/41RM/2012 - Směna a přijetí daru nemovitostí s Moravskoslezským krajem___________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 29. 8. 2012 č. 2673/40RM/2012  
ve věci doporučení ZMH schválit směnu nemovitostí a přijetí daru  
od Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  odložit  projednávání 
 
1. směny nemovitostí: 

v majetku statutárního města Havířova, IČ: 00297488  
- část budovy ZŠ Gorkého č. p. 329 (tělocvična) na pozemku parc. č. 1421/2  
  a pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2,  
  vše v k. ú.  Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto  
  nemovitostí za majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,  
  IČ: 70890692 
- budovu č. p. 1102, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2324  
  (ZŠ Mánesova), a pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří,  
  o výměře 7736 m2, vše k.ú. Havířov-Město 
- pozemek parc. č. 2210/2, ostatní plocha, o výměře 1451 m2,  
  k.ú. Havířov-město,  
se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí 

 
2. přijetí daru nemovitosti: 

- pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha, o výměře 17423 m2,  
      k. ú. Havířov-město, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692 
 
nejdříve v roce 2013, a to z ekonomických důvodů  

________________________________________________________________________________ 
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2791/41RM/2012 - Dohoda o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou na stavbu :  
                                „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu  
                           bývalého dolu Dukla“_____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předání Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod, 
druhé smluvní straně - Ministerstvu financí ČR - dle přílohy č.2 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Sdružením  
„Důl Dukla – příprava území“ zastoupené vedoucím účastníkem  
AWT Rekultivace a.s. ( IČ: 476 76 175) a účastníkem D.I.S., spol. s r.o.  
(IČ: 469 75 616)  – dle přílohy č.1 na stavbu: „Příprava území po ukončení 
hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“  
 
p o v ě ř u j e  
 
podpisem dohody o spolupráci se zhotovitelem Ing. Petra Smrčka, náměstka 
primátora pro hospodářský rozvoj 

________________________________________________________________________________ 
 
2792/41RM/2012 - č. stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – předběžné oznámení  
                                a odůvodnění významné veřejné zakázky_____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
„Parkovací dům Havířov“ formou soutěžního dialogu  
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Parkovací dům Havířov“  
ve znění přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
odůvodnění významné veřejné zakázky „Parkovací dům Havířov“  
ve znění přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
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2793/41RM/2012 - stavba č. 11020 „ Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 
                                 – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1714/OIV/11_______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 1714/OIV/2011 Čl. III této SoD  
    o dodatečné služby na zpracování projektové dokumentace  
    za cenu 418.000,-Kč bez DPH (501.600,-Kč vč. DPH) 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  1714/OIV/2011  dle Čl. III této SoD  
    služeb na zpracování projektové dokumentace za cenu -198.000,-Kč , 
    bez DPH (-237.600,-Kč vč. DPH) 
 
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1714/OIV/2011 na zpracování  
    projektové dokumentace stavby č. 11020  
    „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“, v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto  
    usnesení, se společností Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531     
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1714/OIV/2011 ze dne 27.9.2011 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1714/OIV/2011  
ze dne 27.9.2011 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
            T: září 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2794/41RM/2012 - Dopravní terminál Havířov – schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě  
                                o spolupráci_____________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informace o dosavadním postupu při přípravě projektu Dopravní terminál 
Havířov dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci č. 449/OIV/2012 mezi Českými 
drahami, a.s. IČ: 70994226 a statutárním městem Havířov dle Přílohy č. 3  
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pověřit  
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.1  
ke Smlouvě o spolupráci   
        Z: vedoucí OIV 
        T: 09/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2795/41RM/2012 - Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s.  na rekonstrukci šatnového 
                                zázemí v r. 2013 a Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor  
                                ve Víceúčelové hale_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
záměr občanského sdružení HC AZ  Havířov 2010 o.s. (IČ 68 94 19 94) 
realizovat projekt na rekonstrukci šatnového zázemí pro mládežnický, 
dorostenecký a juniorský hokej, který by měl být dotován MŠMT v rámci 
programu 133510 ,,Podpora materiálně technické základny sportu“  
(dále jen Projekt) 
 
schválit  
spoluúčast města Havířova na financování Projektu do výše max.1 000 000,-Kč 
(tj. max. do 20 % z celkových nákladů rozpočtu Projektu) v roce 2013, 
hrazenou z prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit, za podmínky 
doložení rozhodnutí MŠMT o schválení výše dotace 
 
pověřit  
náměstka primátora pro sociální oblast Bc. Daniela Pawlase podpisem dohody 
 
uložit  
odboru školství a kultury zapracovat schválenou dotaci na spolufinancování 
Projektu do návrhu rozpočtu města Havířova  pro rok 2013 a to do rezervy 
výdajové části OJ 10 ,,Ostatní dotace a dary“, financované z prostředků Fondu 
veřejně prospěšných aktivit  
 
s c h v a l u j e 
  
jako zřizovatel příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, IČ: 00306754, (SSRZ Havířov) 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 1.126,38 m2 
ve Víceúčelové hale, Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, s občanským sdružením 
HC AZ Havířov 2010, IČ: 68941994,  
za podmínek: 
- účel: šatny a sociální zázemí pro mládežnický, dorostenecký a juniorský hokej 
- nájemné 150,- Kč/m2/rok 
- na dobu určitou 12 let od 20. 9. 2012 do 30. 9. 2024 
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- v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy převezme veškeré závazky  
   vyplývající z dotačních podmínek pronajímatel SSRZ Havířov,  
   jako správce zhodnoceného majetku   
- majitelem technického zhodnocení nebytových prostor bude příjemce dotace  
   a bude oprávněn ho odepisovat, v případě předčasného ukončení nájemní  
   smlouvy převezme technické zhodnocení SSRZ Havířov vč. povinnosti  
   majetek odepisovat  
- v případě, že občanskému sdružení nebude dotace poskytnuta, nová nájemní  
   smlouva ztratí  

 
platnost ke dni rozhodnutí MŠMT o nepřidělení dotace na Projekt 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele SSRZ Havířov Ing. Václava Wichra podpisem nájemní smlouvy 

 
         Z: ředitel SSRZ Havířov 
         T: 20.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2796/41RM/2012 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní   
                                 práce pro rok 2013_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu  
    Podpora terénní práce pro rok 2013, který vyhlašuje Rada vlády ČR  
    pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR   
 
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně 30 %,  
    což představuje finanční částku minimálně ve výši 89 118,- Kč  
    na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2013  

________________________________________________________________________________ 
 
2797/41RM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního  
                                města Havířova na období 2014-2017________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířov  
 
schválit  
zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
statutárního města Havířova na období 2014-2017“ 
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uložit  
1. sestavit pracovní skupiny 
2. předložit Zastupitelstvu města Havířova harmonogram zpracování 

 
          Z: vedoucí OSV 
          T: 12/2012  
________________________________________________________________________________ 
 
2798/41RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu  
                                 roku 2012 odboru sociálních věcí___________________________________   
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu 
roku 2012 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
2799/41RM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná  
                                vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
                                přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vydat 
 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních odpadů dle přílohy,  
s doplněním sazby poplatku 552,- Kč za poplatníka a kalendářní rok  

________________________________________________________________________________ 
 
2800/41RM/2012 - Informace o postupu Ministerstva financí ČR ve věci podnětu statutárního  
                                 města Havířov o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce___ 
                                             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o postupu Ministerstva financí ČR ve věci podnětu statutárního  
města Havířov o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce  
dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
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2801/41RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
 
2802/41RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu projektu  
                                 „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“,  
                                 reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00067, r. 2012, oddělení strategického rozvoje___ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu projektu  
„Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“,  
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00067, na rok 2012 oddělení strategického rozvoje 
(organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2803/41RM/2012 - Žádost o schválení Seznamů projektů doporučených k podpoře  
                                v rámci Výzvy SMH č.1 (Regenerace byt.domů) a v rámci Výzvy SMH č.3   
                                (Revitalizace veřej. prostranství) – IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
 1. Seznam projektů č. 5 doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č.1  
     (Regenerace byt. domů) dle přílohy č.1 
  
2. Seznam projektů č. 6 doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č.3  
    (Revitalizace veřejného prostranství ) dle přílohy č.2 

________________________________________________________________________________ 
 
2804/41RM/2012 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit  
zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329  
okres Karviná (IČ 62 33 12 21) o částku 150.000,- Kč  
na dofinancování energií dle přílohy č. 1 
                                                                            
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základní škole  
o výše uvedenou částku do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2805/41RM/2012 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní____________  
          

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
odměnu z finanční dotace v rámci vyhlášeného rozvojového programu MŠMT  
„Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků  
se znevýhodněním na rok 2012“  
 
řediteli Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
PaedDr. Václavu Hujerovi, 
 
ředitelce Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 
Mgr. Petře Židkové, 
 
řediteli Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Mgr. Vladimíru Kosňovskému,  
 
dle přílohy č. 1 

                                                                                 Z: vedoucí OŠK 
                                                                                             T: září 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2806/41RM/2012 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity školní  
                                družiny ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
                                příspěvková organizace____________________________________________     
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Podlesí  
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace  
z počtu 170 žáků na 210 žáků, k termínu 1.9.2013,  
dle přílohy č. 1. 
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u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku  
škol a školských zařízení   

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: září 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2807/41RM/2012 - Ocenění občanů města Havířova____________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
udělení ocenění za rok 2012: 
 
1. „Osobnost kultury“  

Milada Černá  
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu  
  v kulturní oblasti 

 
2. „Talent“  

Erik Bubík 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 
3. „Osobnost v sociální oblasti“ 

Miroslava Ptáčková 
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou práci v oblasti zdravotní  
  a sociální péče poskytované občanům města Havířova 

 
„Kolektiv v sociální oblasti“  
  Občanské sdružení ADRA, IČ 61388122 
  - sdružení obdrží ocenění za dlouholetou dobrovolnickou činnost  
    ve prospěch občanů města Havířova  

 
4. „Sportovec roku 2011“  

- Kategorie jednotlivci žáci 
   Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 
 
- Kategorie jednotlivci dorost a junioři 
   Kateřina Pauláthová, Ski klubu Paulát Havířov    
 
- Kategorie jednotlivci dospělí 
   Ondřej Broda, Klub sportovního potápění REJNOK TĚRLICKO  

 
- Kategorie družstva dorost, junioři a dospělí 
  Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČ 14614260   

 
- Kategorie handicapovaní sportovci 
  Kristýna Koyšová, TJ Start Havířov  
 
Výše jmenovaní obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
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- Kategorie trenér 
   Miroslav Veis, Capoeira Ginga Mundo Havířov 
 
- Kategorie zasloužilý pracovník 
   Karel Gaman, Rugby Club Havířov 
 
Jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobý přínos městu ve sportovní oblasti 
 
u k l á d á 
 
1. informovat veřejnost o udělení ocenění  
 
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí  
    ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 25.10.2012 

         
           Z: vedoucí OŠK 
           T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2808/41RM/2012 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitestvu města Havířova  
 
schválit  
Zásady pro oceňování občanů města Havířova dle přílohy č. 1 
 
zrušit  
Zásady pro oceňování nejlepších sportovců města Havířova dle přílohy č. 2  

 
Z: vedoucí OŠK 

           T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2809/41RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                a dary“ – Havířovská liga středních škol_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti za umístění  
    v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ v roce 2012  
    na nákup sportovních pomůcek, a to takto: 
 
     7 000,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková  
   organizace, IČ 62 33 15 66  
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    5 000,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  
   Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61 
 
    3 000,- Kč Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková 
   organizace, IČ 62 33 15 58 
      
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci  

                

          Z: vedoucí OŠK  
          T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2810/41RM/2012 - Zřízení Fondu veřejně prospěšných aktivit___________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. statut Fondu veřejně prospěšných aktivit s účinností od 01.10.2012,  
    ve znění dle přílohy č. 1 
 
2. čerpání Fondu veřejně prospěných aktivit dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
2811/41RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012  
                                sportovním a mimosportovním subjektům____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
    rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní a sportovní sféry  
    v celkové výši 272 000,- Kč dle přílohy č. 1 
 
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci 

________________________________________________________________________________ 
 
2812/41RM/2012 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně_______________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním 
výměrem č.j. OŠK/64407/Gor/2012 Slavii HAVÍŘOV, oddílu volejbalu,  
IČ 68 32 11 39, ve výši 199 289,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2813/41RM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise  
                                 o přezkoumání hospodaření za rok 2011_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
 
Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná  
ze dne 15.8.2012 o provedení kontroly projednání závěrečného účtu  
Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 a Zprávy o přezkoumání 
hospodaření SMOOK za rok 2011 dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2814/41RM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek č. 2 ke stanovám__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit  
 
dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná  
ze dne 20. prosince 2005 týkající se doplnění Článku VII odst. A  
o nový bod 16. tohoto znění: 

 
     „ 16. Korespondenční hlasování jednotlivých členů svazku „hlasování  
     per rollam“ (dále „per rollam“) bude použito pro situace, kdy  
  k projednání návrhu není možné nebo účelné svolat zasedání členské 
  schůze. Tento způsob hlasování lze použít při hlasování o věcech,  
  o kterých platné právní předpisy nestanovují hlasování veřejné.  
  Návrhy budou z rozhodnutí předsedy svazku rozeslány členům svazku  
  písemně nebo elektronickou poštou k projednání mimo zasedání.  
  Podmínky platnosti pro hlasování per rollam: 

    a) Členové svazku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou  
        per rollam včetně návrhu usnesení.  
    b) Členové svazku se k návrhu vyjádří, zda s návrhem souhlasí,  
        nesouhlasí či se zdržují hlasování. Lhůta pro hlasování per rollam  
        je 1 - 5 pracovních dní. 
    c) Požádá-li o to nadpoloviční většina členů svazku, musí předseda  
        výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému  
        projednání na řádném zasedání členské schůze. Stejně může  
        postupovat z vlastního rozhodnutí.  
    d) Výsledek hlasování per rollam bude vždy písemně zaznamenán  
        do zápisu nejbližší členské schůze. 
    e) Doklady k hlasování per rollam budou archivovány.“ 
________________________________________________________________________________ 
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2815/41RM/2012 - Městská knihovna Havířov - změna zřizovací listiny___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
s účinností od 1.12.2012, ve znění přílohy č. 1, Dodatek č. 2 k úplnému znění  
zřizovací listiny zn. ZL/6/2009 příspěvkové organizace Městská knihovna 
Havířov, IČ 006 01 250, kterým se v Článku IV odst. 2. Hlavní předmět 
činnosti mění body 2.2 a 2.3 takto: 
 „ … 2.2. pořádání  osvětových  akcí a výstav,  
         2.3. shromažďování, zpracovávání a uchovávání fondu odborné  
                a umělecké literatury, fondu speciálních dokumentů  
                a výstavních předmětů, …“ 
 
pověřit  
podpisem Dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Městská knihovna Havířov zn. ZL/6/2009  
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj 

________________________________________________________________________________ 
 
2816/41RM/2012 - Zpráva z pracovní cesty v Polsku ve dnech 23. – 24.8.2012______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu z pracovní cesty v Polsku ve dnech 23. – 24. 8. 2012 na konferenci  
v rámci Česko-polského projektu přeshraniční spolupráce.  

________________________________________________________________________________ 
 
2817/41RM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit   
 
1. pořádání akce „19.Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR  
    v roce 2015 v Havířově“ u příležitosti 60.výročí založení města Havířova 
 
2. zahrnutí akce „19.Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR  
    v roce 2015 v Havířově“ do Harmonogramu celoměstských akcí na rok 2015 
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3. zahrnutí nákladů spojených s přípravou akce „19. Setkání hornických  
    a hutnických měst a obcí ČR v roce 2015 v Havířově“ do rozpočtu města  
    na r.2013, 2014 a 2015 
 
pověřit 
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka vytvořením pracovní skupiny 
 
uložit 
primátorovi města Ing. Zdeňku Osmanczykovi předložit Zastupitelstvu města 
Havířova harmonogram přípravy a rozpočet akce 
   

          Z: vedoucí KP 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2818/41RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise bytové Rady města Havířova za uplynulé  
období roku 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2819/41RM/2012 - Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 24. září 2012 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST 
dopracovaný o připomínky členů rady města a závěry přijaté na 41. schůzi 
Rady města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
2820/41RM/2012 - Vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě Havířově  
                                za období 2011-srpen 2012_________________________________________  
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
 
Vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě Havířově  
za období 2011- srpen 2012 

________________________________________________________________________________ 
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2821/41RM/2012 - Změny v komisích RMH___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
                                                                         
o d v o l á v á  
 
p. Jana Frkalu z funkce člena Komise sportovní Rady města Havířova 
p. Davida Sedláčka z funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH 
p. Martina Vőrőse z funkce člena Komise protidrogové a prevence kriminality 
Rady města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
p. Jiřího Kálu do funkce člena Komise sportovní Rady města Havířova 
Ing. Jána Kubalíka do funkce člena Komise kulturní a letopisecké RMH 
p. Martina Porembského do funkce člena Komise protidrogové a prevence 
kriminality Rady města Havířova 
 
s účinností od 13.9.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2822/41RM/2021 - Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, p.o.  
                                – podání pedagogických zaměstnanců________________________________  
 

Rada města Havířova 
                                                                         
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
dopis pedagogických pracovníků MŠ Přímá ze dne 29.8.2012  
ve věci konkurzního řízení na místo ředitele MŠ Přímá 
 
t r v á  
 
na rozhodnutí RMH čís. 2716/40RM/2012 ze dne 29.8.2012 o jmenování  
Bc. Leony Novákové na pracovní místo ředitelky  
Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
 
s c h v a l u j e  
 
předložený návrh odpovědi pedagogickým pracovníkům MŠ Přímá  
dle tohoto rozhodnutí 
 
p o v ě ř u j e  
 
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj,  
podpisem odpovědi  
 

          Z: vedoucí OŠK 
          T: 19.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2823/41RM/2012 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________   
 

Rada města Havířova 
                                                                      
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace 
Městská knihovna Havířov, za úspěšnou realizaci Havířovských slavností 2012 
ve výši dle návrhu náměstka primátora pro sociální rozvoj   

________________________________________________________________________________ 
 
2824/41RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 42. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.9.2012 

 
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/71 384/Kl/2012 
 
V Havířově dne 24.9.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.9.2012 

 

 
2825/42RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 42. schůze RMH, konané dne 24.9.2012 
 
2826/42RM/2012 - Schválení programu 42. schůze RMH, konané dne 24.9.2012 
 
2827/42RM/2012 - Nastoupení náhradníka 
             
2828/42RM/2012 - Smlouva mezi statutárním městem Havířov v České republice a městem  
                            Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských měst 
 
2829/42RM/2012 - ZPŘ/11/OIV/12 – SD Reneta Expozice „Historie psaná uhlím“ – interiéry  
                                a AVTechnika – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky  
 
2830/42RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.9.2012 

 

 
2825/42RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 42. schůze RMH, konané dne 24.9.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 42. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 24.9.2012 

                                Ing. Eduarda Heczka 
________________________________________________________________________________ 
 
2826/42RM/2012 - Schválení programu 42. schůze RMH, konané dne 24.9.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.9.2012  
upravený dle připomínek členů rady města  

________________________________________________________________________________ 
 
2827/42RM/2012 - Nastoupení náhradníka____________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
o s v ě d č u j e  
 
že dnem 14.9.2012 se stal členem Zastupitelstva města Havířova  
pan Mgr. Daniel Vachtarčík z volební strany Hnutí pro Havířov  
 
u k l á d á 
 
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova  
panu Mgr. Danielu Vachtarčíkovi 

  
          Z: vedoucí OVV 
          T: 24.9.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2828/42RM/2012 - Smlouva mezi statutárním městem Havířov v České republice a městem  
                            Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských měst___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit 
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Havířov v České republice  
a městem Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských 
měst dle přílohy č.3 
 
pověřit 
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem této smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
2829/42RM/2012 - ZPŘ/11/OIV/12 – SD Reneta Expozice „Historie psaná uhlím“ – interiéry  
                                a AVTechnika – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky________________  
 

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku č. ZPŘ/11/OIV/12 – SD Reneta Expozice „Historie psaná 
uhlím“- interiéry a AV Technika společnosti INTERDEKOR HP s.r.o.  
se sídlem 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko 148, IČ: 25367498,  
která předložila nabídku s nabídkovou cenou 1.443.432,74 Kč bez DPH  
(1.732.119,34 Kč vč. DPH)  
a s termínem plnění 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky č. ZPŘ/11/OIV/12 – SD Reneta 
Expozice „Historie psaná uhlím“- interiéry a AV Technika takto:   
2. místo: KASCH – interiér s. r.o.,se sídlem 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou  
               Jaromíra Šamala 318/10,  IČ: 26831724 
3. místo: VOP GROUP, s.r.o. se sídlem 737 23 Český Těšín, Lípová 1128,  
               IČ: 25370961 
 
p o v ě ř u j e 
 
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  
č. ZPŘ/11/OIV/12 – SD Reneta Expozice „Historie psaná uhlím“- interiéry  
a AV Technika 
 
u k l á d á 

 
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 25.9.2012 
 

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu    
          Z: vedoucí OIV 
          T: 10/2012 
________________________________________________________________________________ 
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2830/42RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Petr SMRČEK 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro hospodářský rozvoj 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 43. schůze Rady města Havířova 

konané dne 3.10.2012 

 
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/72 805/Kl/2012 
 
V Havířově dne 3.10.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.10.2012 

I.část 
 

 
2831/43RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 43. schůze RMH, konané dne 3.10.2012 
 
2832/43RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 41. schůze a 42.schůze RMH 
 
2833/43RM/2012 - Schválení programu 43. schůze RMH, konané dne 3.10.2012 
 
2834/43RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2835/43RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola M.Kudeříkové,  
                                 Havířov-Město o souhlas s převodem částky 240 000,- Kč z rezervního  
                                 fondu do fondu investičního 
 
2836/43RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola M. Pujmanové,   
                                 Havířov-Šumbark o souhlas s převodem částky 115 000,- Kč z rezervního  
                                 fondu do fondu investičního 
 
2837/43RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
2838/43RM/2012 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
                                 pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných  
                                 hasičů statutárního města Havířov 
 
2839/43RM/2012 - Zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
                                 – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové  
                                 ochrany pro statutární město Havířov – Varovný informační systém  
                                 (VIS)“, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.11297 
 
2840/43RM/2012 - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku  
                                 na služby a dodávky – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní  
                                 protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Digitální  
                                 povodňový plán města Havířov a ORP“, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.11297 
 
2841/43RM/2012 - Projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa  
                                (Dolní a Prostřední Suchá)“- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09030901 
                                 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  
                                 v rámci Operačního programu Životní prostředí 
 
2842/43RM/2012 - Projekt„Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“ 
                                 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního  
                                 fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní  
                                 prostředí 
 
2843/43RM/2012 - Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání  
                                pro konkurenceschopnost vyhlášené v rámci 2. kola z druhého globálního  
                                grantu výzev Moravskoslezským krajem pro prioritní osu 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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2844/43RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. H.Malířové 1154/6   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
 
2845/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19  
                                 o vel. 0+2 na ulici 17. listopadu 1107/28 v Havířově-Podlesí 
 
2846/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16   
                                 o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město 
 
2847/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                 o vel. 1+4 na ulici Slovanská 1216/8 v Havířově-Město 
 
2848/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31   
                                 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí 
 
2849/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 47  
                                 o vel. 1+3 na ulici Obránců Míru 1193/10 v Havířově-Šumbark 
 
2850/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9  
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark 
 
2851/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 23   
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark 
 
2852/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21  
                                 o vel. 1+3 na ulici Lidická 1177/52b v Havířově-Šumbark 
 
2853/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 18  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 422/8 v Havířově-Šumbark 

 
2854/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 37  
                                 o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark 
 
2855/43RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2856/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alexander Fedák  
                                 a Růžena Horvátová       
 
2857/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Szotkowská        
 
2858/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Bělíčková        
 
2859/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kristýna Ondo-Eštoková        
 
2860/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Tipanová        
 
2861/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Ćerníková        
 
2862/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Mencnerová        
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2863/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Nagyová        
 
2864/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Wagnerová        
 
2865/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Šajtlavová        
 
2866/43RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Emil Jokiel        
 
2867/43RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Ludmila Buráňová        
 
2868/43RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Štefan Szőcs        
 
2869/43RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Marie Faitová        
 
2870/43RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Mgr. Josef Reichenbach        
 
2871/43RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Horváthová        
 
2872/43RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Alena Vítková  
                                 a Oldřich Stanik  
         
2873/43RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark 
 
2874/43RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č.581/13, k.ú. Bludovice 
 
2875/43RM/2012 - Prodej nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,  
                                 Havířov-Životice 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.10.2012 

I.část 
 

 
2831/43RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 43. schůze RMH, konané dne 3.10.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 43. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 3.10.2012 

                                Ing. Jiřího Šebestu 
________________________________________________________________________________ 
 
2832/43RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 41. schůze a 42.schůze RMH________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisů ze 41. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 12.9.2012 a ze 42. schůze RMH, konané dne 24.9.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2833/43RM/2012 - Schválení programu 43. schůze RMH, konané dne 3.10.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.10.2012  
dle předloženého návrhu 

________________________________________________________________________________ 
 
2834/43RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 

2225/30/08 Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko  
– informativní zpráva 

1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem  
je statutární město Havířov  



 
 

USNESENÍ 
ze 43. schůze Rady města Havířova 

konané dne 3.10.2012 
 

6 

2565/39RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti   
RPG  Byty, s.r.o. 

2678/40RM/2012 Pronájem částí pozemků parc.č.  1086, 1087/1,  
k.ú. Prostřední Suchá 

 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 
  984/16RM/2011 „Akademie  III.věku Havířov“ v letech 2011 – 2013 
1436/24RM/2011 Provozování a údržba školních hřišť příspěvkovou 

organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

1724/30RM/2012 Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. 
H.Malířové 1152/2 v Havířově – Šumbarku na  bytové 
jednotky o vel. 1+2   

1950/33RM/2012 Vyúčtování hospodaření městem zřízených 
příspěvkových organizací za rok 2011 

1980/33RM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“   

1993/33RM/2012 Smluvní vztahy  pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Šumbark, 
lokalita Petřvaldská“           

2257/36RM/2012 Pronájem části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark  
2453/38RM/2012 OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města 

Havířova“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
2558/39RM/2012 Pronájem pozemku parc.č. 487/2, k.ú. Bludovice  
2563/39RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2734/1,  

k.ú. Dolní Suchá       
2564/39RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 202/80,  

k.ú. Bludovice 
2603/39RM/2012 Vodovody ve vlastnictví města - požadavky OPŽP 
2630/39RM/2012 Evropský týden mobility 2012 v Havířově 
2632/39RM/2012 Realizace Havířovských slavností statutárního města 

Havířova konaných ve dnech 7. – 9.9.2012 
2652/40RM/2012 Poskytnutí daru Policii ČR 
2679/40RM/2012 Prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  

k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazeného stání  
pro vozidlo taxi 

2680/40RM/2012 Změna nájemní smlouvy s TJ ČSAD Havířov 
2683/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

T-Mobile Czech republic a.s.    
2684/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Augustina 

Makyty         
2685/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Vladimíra Švece       
2686/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tomáše 

Vlačihy a Jany Vlačihové 
2687/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Kamila 

Grabovského a Mgr. Alexandry Grabovské         
2688/40RM/2012   Zřízení věcného břemene ve prospěch Jaromíra 

Rohrsetzera                                                                                         
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2689/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr.Petra 
Polesného   

2690/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Kamila 
Palonci a Ing. Pavly Palonci 

2691/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta 
Mikuleckého, Vladimíra Bravence, Miroslavy 
Bravencové a Mgr. Libuše Pláškové 

2693/40RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. 

2727/40RM/2012 Stavba č. 8011 „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina 
podél ulice Na Nábřeží, 1 a 2 etapa“ – uzavření Dodatku 
č. 3 k SOD č. 650/OIV/10 

2728/40RM/2012 Stavba č. 9050 „Parkoviště v lokalitě ul. K. Čapka“ 
– uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1309/OIV/12  

2730/40RM/2012 „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření Dodatku č.3 
k SOD  č. 1951/OIV/2011 

2734/40RM/2012 OŘ/6/OSR/12 - „Implementace manažerského 
informačního systému ve struktuře Magistrátu města 
Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru 
nejvhodnější nabídky 

2736/40RM/2012 Poskytnutí  odměn pro členy JSDH Havířov Město a 
JSDH Havířov Životice 

2738/40RM/2012 Písemnost adresovaná Radě města Havířova – žádost 
Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. 
v Havířově-Bludovicích 

2744/41RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci 
vlivů záměru „Dobudování skládky odpadů Solecká“ 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  

2750/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 29 o vel. 1+3 na ulici Čelakovského 1594/2b 
v Havířově-Podlesí 

2751/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 31 o vel. 1+1 na ulici Mánesova 989/42 
v Havířově-Město 

2752/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 56 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 426/1 
v Havířově-Šumbark 

2753/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 3 o vel. 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7 
v Havířově-Město 

2754/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 
v Havířově-Město 

2755/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 
v Havířově-Šumbark 

2756/41RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 19 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1154/6 
v Havířově-Šumbark 

2805/41RM/2012 Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka,  
ZŠ Školní  
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2806/41RM/2012 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 
kapacity školní družiny ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace  

2822/41RM/2012 Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, p.o.  
– podání pedagogických zaměstnanců  

________________________________________________________________________________ 
 
2835/43RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola M.Kudeříkové,  
                                 Havířov-Město o souhlas s převodem částky 240 000,- Kč z rezervního  
                                 fondu do fondu investičního_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Základní škola M. Kudeříkové, Havířov-Město  
převod částky 240 000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a přílohy č.1. 

________________________________________________________________________________ 
 
2836/43RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Základní škola M. Pujmanové,   
                                 Havířov-Šumbark o souhlas s převodem částky 115 000,- Kč z rezervního  
                                 fondu do fondu investičního_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Základní škola M.Pujmanové,  Havířov-Šumbark 
převod částky 115 000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a přílohy č.1. 

________________________________________________________________________________ 
 
2837/43RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtová opatření č. 94. - 97., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 94. - 97., dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
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2838/43RM/2012 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
                                 pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných  
                                 hasičů statutárního města Havířov__________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru  
dobrovolných hasičů statutárního města Havířov v celkové výši 10.200,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem  
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
(viz příloha č.2) 

                                    Z: vedoucí KP  
                         T: 31.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2839/43RM/2012 - Zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
                                 – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové  
                                 ochrany pro statutární město Havířov - Varovný informační systém (VIS)“                        
                                 reg. Č. CZ.1.02/1.3.00/11.11297_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o registraci žádosti o dotaci na projekt  
„Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové  
ochrany pro statutární město Havířov“,  
registrační číslo CZ.1.02/1.3.00/11.11297 
 
s c h v a l u j e 

 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany  
    pro statutární město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“, 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne    
 
2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:                                    ne 
    čerpání dotace:                                         ano  
                                             
3. druh zadávacího řízení:                         otevřené řízení   
     
4. varianty nabídky:     ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky:                 
     předpokládané zahájení: 01/2013 
     termín ukončení:   nejpozději do 220 kalendářních  
         dnů od podpisu smlouvy                                                                       

 
6. základní hodnotící kritérium:     celková nabídková cena v Kč bez DPH  
     
7. základní kvalifikační předpoklady: 
 - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
   ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými 
   doklady 
 
8. profesní kvalifikační předpoklady:  
 - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  
   zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
           
9. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
     zakázku 
 

10. technické kvalifikační předpoklady: 
 - seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech,  

vč. alespoň 1 osvědčení na zakázku obdobného charakteru jako je předmět 
výběrového řízení (dodávka výstražného varovného systému) v minimální 
hodnotě 5 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku a alespoň 2 osvědčení 
na zakázky obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení 
(dodávka výstražného varovného systému)  
v minimální hodnotě 3 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku, přičemž 
alespoň jedna z těchto zakázek musí být na instalaci 500 kusů reproduktorů  
a jedna na instalaci 150 kusů hlásičů 

- doklad na dodávané zboží vydaný generálním ředitelstvím HZS ČR,  
  ze kterého vyplyne splnění technického požadavku na koncové prvky  
  varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění 
- čestné prohlášení od výrobce zboží, ze kterého vyplyne splnění všech  
  technických požadavků na dodávané zboží 

 
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  
    člen:      náhradník:    

1. Ing. Petr Smrček   1. Ing. Eduard Heczko  
2. Ing. Jiří Martínek    2. Mgr. Rudolf Šimek   
3. Ing. Ladislav Nedorost  3. Ing. Vladan Almáš 
4. Mgr. Marek Vlachopulos  4. Ing. Jan Sikora   
5. Ing. Petr Boháček   5. Ing. Miroslav Mynář 
6. Ing. Jiří Pacák    6. Vlastimil Bičej 
7. Mgr. Bc. Milan Konečný  7. Ing. Mirka Sadílková 

 
12.  zadávací lhůta:      90 dnů 
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p o v ě ř u j e 
 

1. v rozsahu § 151 zákona společnost  McGreen a.s., Praha 5, Smíchov,  
Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 28525370 realizací zadávacího řízení  
na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město  
Havířov – Varovný informační systém (VIS)“ 

 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
3. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti McGreen a.s., Praha 5, Smíchov, 
Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 28525370 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 15.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2840/43RM/2012 - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku  
                                 na služby a dodávky – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní  
                                 protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Digitální  
                                 povodňový plán města Havířov a ORP“, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.11297__ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o registraci žádosti o dotaci na projekt  
„Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové  
ochrany pro statutární město Havířov“,  
registrační číslo CZ.1.02/1.3.00/11.11297 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby  
    a dodávky – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní  
    protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Digitální povodňový  
    plán města Havířov a ORP“ 
 

    rozdělení předmětu plnění na části:   ne 
    následné zakázky (opce):    ne  
 
2. dílčí plnění:      ne 
 poskytnutí zálohy:     ne        
 čerpání dotace:     ano 
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3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  

1. Extra NET s.r.o., Vlčnovská 2344, Uherský Brod, IČ: 25521101 
2. VRV a.s., Nábřežní 90/4, Praha 5 - Smíchov, IČ: 47116901 
3. Ing. Jan Papež fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, Otovice,  
       IČ: 64850587 
4. CRISIS CONSULTING s.r.o., Kopánky 1230, Uherské Hradiště,  
       IČ: 63468531 
5. AHMOSE SOFTWARE s.r.o., Zátiší 3446, Frýdek-Místek,  
       IČ: 27786382 

 
5. varianty nabídky:   ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:  
  předpokládané zahájení:   12/2012 
  termín ukončení:    nejpozději do 120 kalendářních dnů  
      od podpisu smlouvy  
 
7. základní hodnotící kritérium: celková nabídková cena v Kč bez DPH  
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  
 - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
     ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými  
     doklady 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady:  
 - výpis z obchodního rejstříku  
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
    veřejné zakázky 
 

  10. ekonomická a finanční způsobilost:       
 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
   veřejnou zakázku 

 
11. technické kvalifikační předpoklady:  

seznam významných dodávek či služeb realizovaných v posledních  
3 letech, včetně min. 4 osvědčení na zakázky obdobného charakteru,  
tj. SW aplikací v oboru krizového řízení, v min. hodnotě 300 tis. Kč  
bez DPH za každou zakázku, přičemž z toho minimálně 2 osvědčení musí 
být na zpracování digitálního povodňového plánu pro města a obce 
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 3 členů týmu, a to: 
- vedoucího s vysokoškolským vzděláním, min. 5 letou praxí v předmětném   
   oboru a s působením u min. 1 obdobné zakázky, tj. zpracování digitálního  
   povodňového plánu, o finančním objemu min. 400.000,-Kč bez DPH 
- IT specialista s vysokoškolským vzděláním, min. 5 letou praxí  
  s programováním, tvorbou databází a s navrhováním databázových  
  struktur a s působením u min. 1 obdobné zakázky o finančním objemu  
  min. 400.000,-Kč bez DPH 
- člena s min. středoškolským vzděláním, min. 3 letou praxí v předmětném 
  oboru a s působením u min. 1 obdobné zakázky, tj. zpracování digitálního   
  povodňového plánu, o finančním objemu min. 400.000,-Kč bez DPH 
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12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
      člen:      náhradník:    

1. Ing. Petr Smrček    1. Ing. Eduard Heczko  
2. Ing. Jiří Martínek    2. Mgr. Rudolf Šimek   
3. Ing. Ladislav Nedorost   3. Ing. Vladan Almáš   
4. Ing. Petr Boháček    4. Ing. Miroslav Mynář 
5. Ing. Jana Návratová   5. Ing. Dagmar Chwistková 
5. Mgr. Bc. Milan Konečný   6. Ing. Mirka Sadílková 

 
13. zadávací lhůtu:               60 dnů  
 
p o v ě ř u j e 

 
1. v rozsahu § 151 zákona společnost  McGreen a.s., Praha 5, Smíchov,  

Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 28525370, realizací zadávacího řízení  
na podlimitní veřejnou zakázku na služby a dodávky  
„Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 
pro statutární město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“ 

 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
3. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a  
    násl. zákona 
 
u k l á d á 
 
zajistit vyhotovení, zveřejnění a odeslání zájemcům dle tohoto usnesení  
výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace prostřednictvím společnosti 
McGreen a.s., Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 28525370 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 15.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2841/43RM/2012 - Projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa  
                                (Dolní a Prostřední Suchá)“- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09030901 
                                 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  
                                 v rámci Operačního programu Životní prostředí______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. 09030901 o poskytnutí podpory  
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu  
Životní prostředí na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa 
(Dolní a Prostřední Suchá)“ dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
Dodatku č.1 ke smlouvě č. 09030901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
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životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí  
na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa  
(Dolní a Prostřední Suchá)“.  

________________________________________________________________________________ 
 
2842/43RM/2012 - Projekt„Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně“ 
                                 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního  
                                 fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní  
                                 prostředí_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. 09047211 o poskytnutí podpory  
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu  
Životní prostředí na projekt „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, 
Dolní Datyně“ dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
Dodatku č.1 ke smlouvě č. 09047211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na 
projekt „Odkanalizování části města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2843/43RM/2012 - Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání  
                                pro konkurenceschopnost vyhlášené v rámci 2. kola z druhého globálního  
                                grantu výzev Moravskoslezským krajem pro prioritní osu 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 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost vyhlášené v rámci 2. kola z druhého globálního 
grantu výzev Moravskoslezským krajem pro prioritní osu 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  
dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
žádosti o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádosti 

 
         Z: vedoucí OSR 
         T: dle výzvy MSK 
________________________________________________________________________________ 
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2844/43RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. H.Malířové 1154/6   
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě  
na ul. H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky  
o velikosti 1+2   
     
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

       
          Z: ředitel MRA, s.r.o.  
          T: 31.5.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
2845/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19  
                                o vel. 0+2 na ulici 17. listopadu 1107/28 v Havířově-Podlesí______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 19   
o vel. 0+2 na ulici 17. listopadu 1107/28 v Havířově-Podlesí 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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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2846/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16   
                                 o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.16   
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2847/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                 o vel. 1+4 na ulici Slovanská 1216/8 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5  
o vel. 1+4 na ulici Slovanská 1216/8 v Havířově-Město 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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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2848/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 31   
                                 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 31   
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2849/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 47  
                                 o vel. 1+3 na ulici Obránců Míru 1193/10 v Havířově-Šumbark_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 47   
o vel. 1+3 na ulici Obránců Míru 1193/10  v Havířově-Šumbark 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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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2850/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9  
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.9  o vel. 1+2 
na ulici H.Malířové 1152/2  v Havířově-Šumbark 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2851/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 23   
                                 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.23   
o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2  v Havířově-Šumbark 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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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2852/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 21  
                                 o vel. 1+3 na ulici Lidická 1177/52b v Havířově-Šumbark_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 21   
o vel. 1+3 na ulici Lidická 1177/52b v Havířově-Šumbark 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2853/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 18  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 422/8 v Havířově-Šumbark_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 18   
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 422/8  v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  
        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
 
s v ě ř u j e 
 
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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2854/43RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 37  
                                 o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 37   
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2  v Havířově-Šumbark 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
  

        Z: ředitel MRA s.r.o. 
        T: 8.10.2012 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2855/43RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 15.7.2012 do 1.10.2012 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty  v období  
    od 15.8. do 1.10.2012 dle přílohy č.2 
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení  
    v souladu s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4 
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období  
    od 15.8. do 1.10.2012 dle přílohy č.5 
4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 25.9. 2012  
    dle přílohy č.6    
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
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2856/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alexander Fedák  
                                 a Růžena Horvátová______________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu  
se sníženou kvalitou se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou 
města pro příslušné období v  lokalitě Havířov-Prostřední Suchá  
panu Alexanderovi Fedákovi  a paní Růženě Horvátové, t.b. Dělnická 514/45, 
Havířov-Prostřední Suchá pod podmínkou, že nájemní smlouva k předmětnému 
bytu bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání 
nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
 
u k l á d á 
 
do doby přidělení obecního bytu nabídnout panu Alexanderovi Fedákovi   
a paní Růženě Horvátové  ubytování na ubytovně IMPULS  
v Havířově-Prostřední Suchá nebo bytu jiných majitelů bytového fondu 
v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá 

  Z: vedoucí OSV 
                                                                                                  T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2857/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jana Szotkowská________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Janě Szotkowské, 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 s tím,  
že nájemné bude hrazeno měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
2858/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Bělíčková______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Veronice Bělíčkové, t.b. E. Destinnové 1163/10, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
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2859/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kristýna Ondo-Eštoková_________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v kterékoliv lokalitě města  
paní Kristýně Ondo-Eštokové, t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
2860/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Tipanová______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového, dvoupokojového nebo 
třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou 
města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města  
paní Veronice Tipanové, t.b. Opletalova 609/1, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
2861/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Ćerníková_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v kterékoliv lokalitě města  
paní Lucii Černíkové, t.b. E. Jarošova 865/5, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
2862/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Mencnerová_____________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě  
Havířov-Šumbark nebo Havířov-Město  
paní Monice Mencnerové, t.b. Dělnická 1213/62b, Havířov-Prostřední Suchá   

________________________________________________________________________________ 
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2863/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Nagyová__________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Aleně Nagyové, t.b. Smetanova 887/7, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
2864/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jarmila Wagnerová______________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Jarmile Wagnerové, t.b. Československé armády 203/9,  
Havířov-Město   

________________________________________________________________________________ 
 
2865/43RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Dagmar Šajtlavová______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Dagmar Šajtlavové, t.b. Erbenova 838/1, Havířov-Město  
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. 

________________________________________________________________________________ 
 
2866/43RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Emil Jokiel__________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 37 o vel. 0+2  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbarku  
p. Emilovi Jokielovi, t.b. Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena  
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, 
že nájemné bude hrazeno měsíčně  
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n e s c h v a l u j e  
 
p. Emilovi Jokielovi prominutí úhrady kauce na byt 

________________________________________________________________________________ 
 
2867/43RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Ludmila Buráňová______________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 1283/22RM/2011 ze dne 21.09.2011 

________________________________________________________________________________ 
 
2868/43RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Štefan Szőcs____________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Jožky Jabůrkové 976/5 v Havířově-Městě  
panu Štefanu  Szőcsovi (nar.1983), t.b. Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov-Město 
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
2869/43RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Marie Faitová__________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 27 o vel. 1+2  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Národní tř. 576/2 v Havířově-Městě  
p. Marii Faitové, t.b. Národní tř. 576/2, Havířov-Město  
pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad, že není   
   vlastníkem nemovitosti (Bělotín č.p. 24) 
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  
   pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude  
   hrazeno měsíčně  

________________________________________________________________________________ 
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2870/43RM/2012 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Mgr. Josef Reichenbach____        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 19 o vel. 1+2 
s balkonem se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města  
pro příslušné období v domě na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku,  
který vznikne rekonstrukcí bytu o vel. 1+5 v témže domě,  
panu  Mgr. Josefu Reichenbachovi, t.b. Mládí 1144/22, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že: 
-společnou nájemkyní předmětného bytu bude dcera jmenovaného,  
  tzn. p. Jana Reichenbachová   
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami  
  pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
2871/43RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Horváthová_____________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního třípokojového  bytu se smluvním nájemným ve výši 
sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark 
paní Evě Horváthové, t.b. Obránců míru 701/9, Havířov-Šumbark    

________________________________________________________________________________ 
 
2872/43RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Alena Vítková  
                                 a Oldřich Stanik_________________________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi 
p. Alenou Vítkovou a p. Oldřichem Stanikem, t.b. Konzumní 382/14,  
Havířov-Šumbark  k bytu č. 10 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2873/43RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark o výměře 110 m2  
společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
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se sídlem Havířov-Šumbark, Konzumní 2968/6a, IČ: 61974706 
za účelem zcelení pozemků v oploceném areálu společnosti  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
2874/43RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č.581/13, k.ú. Bludovice__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje části pozemku 582/3 označeného dle GP jako pozemek  
parc.č. 582/13, k.ú. Bludovice o výměře 1 m2  
manželům Ing. arch. Věře Kollegové a Ing. Václavu Kollegovi,  
oba bytem Havířov-Podlesí, Želivského  1343/6, pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku  

________________________________________________________________________________ 
 
2875/43RM/2012 - Prodej nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,  
                                Havířov-Životice_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání prodeje nemovitostí – objektu restaurace č. p. 144 na pozemku  
parc. č. 2538/1 a pozemků parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 871 m2, a parc. č. 2538/2, zastavěná plocha  a nádvoří  
o výměře 1021 m2, vše v k. ú. Bludovice 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 43. schůze Rady města Havířova 

konané dne 3.10.2012 

 
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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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.10.2012 

II.část 
 

 
2876/43RM/2012 - Výkup pozemku v k.ú. Šumbark – Ing. Chowaniec           
 
2877/43RM/2012 - Výpůjčka pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace staveb: 
                                 „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“ a  
                                 „Oprava silnice II/479 ul. Ostravská km 19,540 – 19, 845“   
 
2878/43RM/2012 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město 
 
2879/43RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova, část města  
                                Dolní Suchá – změna umístění stoky                  
   
2880/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Marie Rudolfové 
          
2881/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Vojtěcha Rygála  
                                 a Ing. Gabriely Rygálové          
 
2882/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch JANY ALEŠOVÉ s.r.o. 
          
2883/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Jiřího Nápravníka  
                                 a Miroslavy Nápravníkové          
 
2884/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Libora Stibora a Jiřího Stibora 
 
2885/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Eleny Jasinské  
                                 a Otakara Jasinského 
          
2886/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Radima Pieknika  
                                 a Natálie Pieknikové  
 
2887/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Karla Č E R V E N É H O 
 
2888/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Olgy Staňkové         
 
2889/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Marka Hanáka a Andrey Hanákové  
          
2890/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Martina Koukala a Martiny  
                                 Koukalové, Ing. Svatopluka Musiola a Jaroslavy Musiolové 
          
2891/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Martina Kočí a Aleny Kočí 
          
2892/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Petra Kantora a Jany Kantorové 
          
2893/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Kredby  
                                 a Bc. Radky Kredbové          
 
2894/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Ph.D. Radka Garziny  
                                 a Ing. Ph.D. Romany Garzinové         
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2895/43RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejných soutěží –  
                                 1. garáž ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark,  
                                 2. garáž ul. Marie Pujmanové 4, Havířov-Šumbark, 
                                 ukončení nájmu garážového stání dohodou,  
                                 obecný záměr pronájmu garážového stání v DPS ul. Karvinská 3,  
                                 Havířov-Město 
 
2896/43RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí  
 
2897/43RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
                                 ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město 
 
2898/43RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytném domě  
 
2899/43RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice 
 
2900/43RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,   
                                Havířov-Podlesí 
 
2901/43RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,  
                                Havířov-Podlesí 
 
2902/43RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor  
 
2903/43RM/2012 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce 
 
2904/43RM/2012 - Odvolání proti výpovědi nájemní smlouvy  
 
2905/43RM/2012 - Převod plošiny pro vozíčkáře  
  
2906/43RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č. 3 k SOD  
                                 č. 1951/OIV/2011 – doplnění usnesení č. 2730/40RM/2012 ze dne 29.8.2012 
 
2907/43RM/2012 - Náměstí T. G. Masaryka – uzavření Dodatku č.5 k SOD č. 1175/OIV/10 
 
2908/43RM/2012 - stavba č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
                                – I.etapa“ –  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1636/OIV/2012 
 
2909/43RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.VIII 
           
2910/43RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č.1  
                                ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12 
 
2911/43RM/2012 - III. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu pro r. 2012 
                                odboru komunálních služeb   
            
2912/43RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH 
 
2913/43RM/2012 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 
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2914/43RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. V 
 
2915/43RM/2012 - Dodatek ke smlouvě o výpůjčce  
 
2916/43RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov  
 
2917/43RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury 
       
2918/43RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotace poskytnuté   
                                 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 
2919/43RM/2012 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na mateřských  

                     a základních školách   
 

2920/43RM/2012 - Podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku Havířov  
                                 pro studium zahájené v roce 2012   

 
2921/43RM/2012 - Souhlas zřizovatele k částečné rekonstrukci elektro instalace prádelny  
                                 střediska Luna 
 
2922/43RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Doněcka na Ukrajině  
                                 ve dnech 11. – 14.10.2012 
 
2923/43RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi  
                                 ve Slovinsku a do partnerského města Omiš v Chorvatsku  
                                 ve dnech 13. – 16.9.2012 
 
2924/43RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  
                                 na Slovensku ve dnech 25. – 26.8.2012 
 
2925/43RM/2012 - ,,Moderně a efektivně – dodávka ICT“ - vyhlášení zadávacího řízení  
                                 na podlimitní veřejnou zakázku 
 
2926/43RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.10.2012 

II.část 
 

 
2876/43RM/2012 - Výkup pozemku v k.ú. Šumbark – Ing. Chowaniec_____________________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup pozemku parc.č. 2008/2 o výměře 13 315 m2, orná půda   
v kat. území Šumbark  
od pana Ing. Bohuslava Chowaniece, bytem Karviná-Ráj, Ve Svahu 798/12 
za navrhovanou smluvní cenu ve výši 5 286 055,- Kč (tj. 397,- Kč/m2),  
a to formou tří splátek 

________________________________________________________________________________ 
 
2877/43RM/2012 - Výpůjčka pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace staveb: 
                                 „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“ a  
                                 „Oprava silnice II/479 ul. Ostravská km 19,540 – 19, 845“______________   
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
a) pro účely realizace stavby:  

„Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov-Šumbark“    
výpůjčku části pozemků v majetku  města, k.ú. Šumbark, parc. č. 2453/1  
o výměře cca 305 m2, parc. č. 2453/4 o výměře cca 41 m2, parc. č. 2454  
o výměře cca 62 m2, parc. č. 2455 o výměře cca 20 m2, parc. č. 2458/3  
o výměře cca 530 m2 a parc. č. 2461 o výměře cca 134 m2,     
vypůjčitel: MS kraj, právo hospodařit má Správa silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 000 95 711,  
doba výpůjčky: od 1. 3. 2013 do 31. 11. 2014, s tím, že předpokládaný termín 
zahájení a ukončení stavby vypůjčitel upřesní v textu smlouvy           

      
b) pro účely realizace stavby  

„Oprava silnice II/479 ul. Ostravská km 19,540 – 19, 845“   
vypůjčku  pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 2464 o výměře 262 m2,  
parc. č. 2465 o výměře 874 m2, parc. č. 2466 o výměře 671 m2  
a parc. č. 2467 o výměře 361 m2, přičemž dotčení pozemků se v rámci 
stavby předpokládá, jen v minimálním rozsahu, 
vypůjčitel: MS kraj, právo hospodařit má Správa silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 000 95 711       
doba výpůjčky: od 1. 3. 2013 do 31. 11. 2014, s tím, že předpokládaný termín 
zahájení a ukončení stavby vypůjčitel upřesní v textu smlouvy              

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
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podpisem smlouvy o výpůjčce, dle bodu a), b), s tím, že podpisem končí 
platnost smluv ev. č. 149/OSM/2009 a  150/OSM/2009    
                                                                           

                                                                                                                   Z: vedoucí OSM  
                                                                                                                   T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2878/43RM/2012 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město, o výměře 286 m2,  
za účelem vybudování dětského hřiště k pizzerii,  
pro paní Annu Michálkovou, místo podnikání Povoznická 20/1237,  
Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 106 09 601, na dobu určitou 2 roky,  
s účinností od 15.10. 2012 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce 

                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T:  30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2879/43RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova, část města  
                                Dolní Suchá – změna umístění stoky_________________________________                  
   

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby: 3068  
„Odkanalizování Havířova, části města Dolní Suchá“,   
výpůjčku a zřízení věcného břemene   
 
1. na části pozemku  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/7, v rozsahu cca 225 m2,  

půjčitelé a povinní, dle spoluvlastnických podílů na LV 555,  
- Radka Zahradníčková, Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark   
- Petr Kempa a Jarmila Kempová, nám. T.G. Masaryka  797/9,  
   Havířov-Šumbark 
- Vladimír Nohel, Mánesova 1138/1a, Havířov-Město  
- Viliam Senko a Ludmila Senková, Studentská 1126/4, Havířov-Podlesí 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
2. na části pozemku  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/3, v rozsahu cca 89 m2,  

půjčitel a povinný: Radka Zahradníčková, Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  
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3. na části pozemku  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/4, v rozsahu cca 93 m2,  
půjčitel a povinný: Petr Kempa, Jarmila Kempová, nám. T.G.Masaryka 797/9  
Havířov-Šumbark 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
4. na části pozemku  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/5, v rozsahu cca 20 m2,  

půjčitel a povinný: Vladimír Nohel, Mánesova 1138/1a, Havířov-Město 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky 
a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku, v rozsahu dle zaměření  

 
K bodu 1- 4: 

- doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací,  
  do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám   
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
  pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
  umístěné na pozemku  

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
2880/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Marie Rudolfové________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1446/22,  
k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní, kanalizační a vodovodní 
přípojky k rodinnému domu č.p.1160 na pozemku parc.č. 1533/3,  
k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Marie Rudolfové, bytem Ostrava-Radvanice, Turgeněvova 
1181/46, za jednorázovou úhradu ve výši 125,- Kč/m2 + DPH,  
minimálně však 1.000,- Kč, za každou přípojku zvlášť  tj. 3.500,- Kč + DPH,  
tj. 3.500,- Kč + 700,- Kč = 4.200,- Kč  celkem 
 

Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2881/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Vojtěcha Rygála  
                                 a Ing. Gabriely Rygálové__________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2918,  
k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky, elektropřípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 397  
na pozemku parc.č. 2919/7, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Vojtěch Rygála a Ing. Gabriely Rygálové, oba bytem  
Havířov-Životice, Severní 397/6,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro každou přípojku)  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 2 x 500,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč 
(přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 1.200,- Kč + 3.600,- Kč = 4.800,- Kč  celkem 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2882/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch JANY ALEŠOVÉ s.r.o.___________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2662/1,  
k.ú. Prostřední Suchá  
za účelem umístění plynovodní přípojky a vybudování sjezdu  
k budově č.p. 1479  na pozemku parc.č. 2555/5, k.ú. Prostřední Suchá  
ve prospěch JANY ALEŠOVÉ s.r.o. se sídlem: Havířov-Prostřední Suchá,  
U Skleníku 340/9, PSČ 735 64, IČ : 258 41 424,  
za jednorázovou úhradu ve výši. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč = 12.000,- Kč  
(přípojka) + 10.000,- Kč + 2.000,- Kč = 12.000, Kč (sjezd),  
tj. 24.000,- Kč celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2883/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Jiřího Nápravníka  
                                 a Miroslavy Nápravníkové_________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 1064/13, 1065, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní, 
plynovodní přípojky a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1145  
na pozemku parc.č. 1064/19, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Mgr. Jiřího Nápravníka a Miroslavy Nápravníkové oba bytem 
Havířov-Bludovice, Farská 1145/3,   
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro každou přípojku)  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 2 x 500,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč (přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 
3.600,- Kč (sjezd), tj. 1.200,- Kč + 3.600,- Kč = 4.800,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2884/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Libora Stibora a Jiřího Stibora____ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2660,  
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění elektropřípojky k budově bez čísla 
popisného nebo evidenčního na pozemku parc.č. 2167/4, k.ú. Prostřední Suchá, 
ve prospěch Libora Stibora, bytem Havířov – Prostřední Suchá,  
U Garáží 876/10, za jednorázovou úhradu ve výši 125,- Kč/m2 +  DPH, 
minimálně však 1.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč  celkem 
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2. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2660,  
k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu 
č.p. 876 na pozemku parc.č. 2177, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Libora Stibora, (podíl 9/20) a Jiřího Stibora, (podíl 11/20),  
oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, U Garáží 876/10,  
za jednorázovou úhradu ve výši 125,- Kč/m2 + DPH,  
minimálně však 1.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč  celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smluv o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2885/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Eleny Jasinské  
                                 a Otakara Jasinského_____________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 922/1,  
k.ú. Havířov - město  za účelem umístění elektropřípojky k prodejnímu stánku 
ve prospěch Eleny Jasinské a Otakara Jasinského, oba bytem Havířov-Město, 
Hlavní třída 54/172,  
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč+ DPH,  
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč  celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2886/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Radima Pieknika  
                                 a Natálie Pieknikové______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4705/4,  
k.ú. Havířov-město, za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p.1562  
na pozemku parc.č. 4715/3, k.ú. Havířov-město,  
ve prospěch Radima Pieknika a Natálie Pieknikové, oba bytem  
Havířov-Dolní Datyně, Formanská  1562/21d,  
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2887/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Karla Č E R V E N É H O_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 6/1,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění kanalizační přípojky k budově č.p. 1652  
na pozemku parc.č. 7/1, k.ú. Bludovice  
ve prospěch Karla Č E R V E N É H O, místo podnikání:  
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Budovatelů 808/36, IČ : 731 30 150,  
za jednorázovou úhradu ve výši 5000,- Kč+ DPH,  
tj. 5000,- Kč + 1000,- Kč = 6000,- Kč  celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2888/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Olgy Staňkové__________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1995/1,  
k.ú. Šumbark  za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování sjezdu 
k pozemku parc.č. 2000/1, k.ú. Šumbark,  
ve prospěch Olgy Staňkové, bytem Havířov – Šumbark, Požárnická 1247/6a,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro přípojku)  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč  
(přípojka) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč = 4.200,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2889/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Marka Hanáka a Andrey Hanákové  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1814/5, 
1814/23, k.ú. Bludovice za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu 
č.p.390 na pozemku parc.č. 2150/7, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Marka Hanáka a Andrey Hanákové, oba bytem Havířov-Životice, 
Padlých hrdinů 390/20a,  
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 . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2890/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Martina Koukala a Martiny  
                                 Koukalové, Ing. Svatopluka Musiola a Jaroslavy Musiolové_____________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2518/10,  
k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění vodovodní přípojky k pozemku 
parc.č. 2518/5, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch  Martina Koukala a Martiny Koukalové,  
oba bytem Havířov-Podlesí, Jílová 1583/1,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH,  
tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč  celkem 
 
2. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2518/10,  
k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění vodovodní přípojky k pozemku 
parc.č. 2518/6, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Ing. Svatopluka Musiola a Jaroslavy Musiolové,  
oba bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 214/73,  
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 . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smluv  
o zřízení věcného břemene 

Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2891/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Martina Kočí a Aleny Kočí________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 704/1,  
k.ú. Dolní Datyně,  za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 190  
na pozemku parc.č. 107/24, k.ú. Dolní Datyně,  
ve prospěch Martina Kočí a Aleny Kočí, oba bytem Havířov-Dolní Datyně, 
Zřídelní 190/28, za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH ,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2892/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Petra Kantora a Jany Kantorové___ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1201,  
k.ú. Bludovice,  za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu  č.p. 1153  
na pozemku parc.č. 1216/20, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Petra Kantora a Jany Kantorové, oba bytem Havířov-Bludovice, 
Na Kempách 1153/1a, za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH ,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2893/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Kredby  
                                 a Bc. Radky Kredbové____________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění vodovodní , kanalizační přípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1164  
na pozemku parc.č. 1642/10, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Jiřího Kredby a Bc. Radky Kredbové, oba bytem Havířov-
Bludovice, Prostřední 1164/4,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro každou přípojku)  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 2 x 500,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč 
(přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 1.200,- Kč + 3.600,- Kč = 4.800,- Kč  celkem 
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2894/43RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Ph.D. Radka Garziny  
                                 a Ing. Ph.D. Romany Garzinové____________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2647,  
k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění vodovodní, plynovodní přípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1131 na pozemku parc.č.1885/4, 
k.ú. Prostřední Suchá, ve prospěch Ing. Ph.D. Radka Garziny  
a Ing. Ph.D. Romany Garzinové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá,  
Na Bělidle 1131/5a, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH  
(pro každou přípojku ) a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH  
(pro vybudování sjezdu), tj. 2 x 500,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč (přípojky)  
+ 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 1.200,- Kč + 3.600,- Kč = 4.800,- Kč celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2895/43RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejných soutěží –  
                                 1. garáž ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark,  
                                 2. garáž ul. Marie Pujmanové 4, Havířov-Šumbark, 
                                 ukončení nájmu garážového stání dohodou,  
                                 obecný záměr pronájmu garážového stání v DPS ul. Karvinská 3,  
                                 Havířov-Město__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 20,52 m2   
    v suterénu obytného domu na ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark, 
 
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2  
    v suterénu obytného domu na ul. Marie Pujmanové 4, 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.  

 
3. ukončení nájmu nebytových prostor – garážového stání č. 8  
    o výměře 19,61 m2 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinské 3,  
    Havířov-Město, nájemkyni p. Věře Hrbáčové, dohodou k 30. 9. 2012  
 
4. obecný záměr pronájmu garážového stání č. 8 o výměře 19,61 m2  
    v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinské 3, Havířov-Město  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášek soutěží 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 4.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2896/43RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 60,51 m2 v 1. poschodí 
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
spol. MUDr. M. Langrová, s.r.o., IČ: 29451469,  
k provozování ordinace zubního lékaře 

________________________________________________________________________________ 
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2897/43RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
                                 ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 89,04 m2  
v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město,  
spol. MUDr. Eva Nedbálková s.r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Evou Nedbálkovou, k provozování ordinace praktického lékaře 

________________________________________________________________________________ 
 
2898/43RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytném domě_______________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Bludovická 759/1, Havířov-Město, p. Nataši Lackové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. pronájem nebytových prostor o výměře 11,50 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město, p. Jaroslavu Dolečkovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
3. pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město, p. Haně Chadimové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
2899/43RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 223 o výměře 12,27 m2  
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2,  
Havířov-Město,  
p. Milanu Mušukovi, IČ: 66700833, k provozování pojišťovací kanceláře,  
za podmínek: 
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH 
- platba nájmu a služeb měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.11.2012 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2900/43RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,   
                                 Havířov-Podlesí__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v přízemí samostatné části 
budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
p.Blance Ilkové, IČ: 62309218, k provozování pedikúry, kosmetiky  
a nehtové modeláže, za podmínek: 
 

- nájemné 500,- 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 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o výměře 18,70 m2 v přízemí samostatné části 
budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
p. Romanu Skalíkovi, IČ: 64594033, k využití jako kancelář ke stávající 
zastavárně, za podmínek: 
 

- nájemné 1.170,- 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 

________________________________________________________________________________ 
 
2901/43RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,  
                                Havířov-Podlesí__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 119,67 m2 v přízemí 
samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26,  
Havířov-Podlesí, občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, IČ: 70984964, jako kancelář, klubovnu  
a sklad sdružení,  
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za podmínek: 
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
2902/43RM/2012 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem nebytových prostor – kanceláře o výměře 18 m2 v objektu č. p. 539 
ul. Moravská, Havířov-Šumbark, nájemci Vyšší odborné škole DAKOL  
a Střední škole DAKOL, o.p.s., pro podnájemce JUDr. Sylvu Totkovou 
Kolderovou, IČ: 70599785, za podmínek: 
 

- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH 
- podnájem na dobu určitou od 4.10.2012 po dobu trvání smlouvy o nájmu  
- energie nebudou účtovány 
- účel: advokátní kancelář 

________________________________________________________________________________ 
 
2903/43RM/2012 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání rozšíření nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 42,72 m2 
v přízemí obytného domu ul. Na Nábřeží 103/715, Havířov-Město  
o dalšího nájemce  

________________________________________________________________________________ 
 
2904/43RM/2012 - Odvolání proti výpovědi nájemní smlouvy____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení RMH ze dne 16. 5. 2012 č. 2269/36RM/2012, bod 2, ve věci  
podání výpovědi p. Zbyňku Gistingerovi 

________________________________________________________________________________ 
 
2905/43RM/2012 - Převod plošiny pro vozíčkáře_______________________________________  
  

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e  
 
prodej plošiny pro vozíčkáře,  inv. číslo 000000027137,  
v účetní hodnotě 263 400,- Kč a zůstatkové ceně k 30.6.2012  69 577,- Kč  
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organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace,  
sídlo Hlavní třída 115/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 00 30 58 47,   
za smluvní cenu 26 340,- Kč, která odpovídá 10% pořizovací ceny 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem kupní smlouvy 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM  
T: 31.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2906/43RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č. 3 k SOD  
                                 č. 1951/OIV/2011 – doplnění usnesení č. 2730/40RM/2012 ze dne 29.8.2012 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. doplnění usnesení č. 2730/40RM/2012 ze dne 29.8.2012 v části „schvaluje“,  
    kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 1951/OIV/11, o: 
 

- rozšíření předmětu díla plnění Smlouvy č.1951/OIV/11  
s Ing. arch. Danielem  Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457 v části projektové 
dokumentace pro stavební povolení o zpracování nového architektonického 
návrhu dopravního terminálu v ceně 273 600,00 Kč bez DPH,  
tj. 328 320,00 Kč vč. DPH  

 

- snížení ceny za vypuštění stavebních objektů SO 03 Prodloužení podchodu“  
a „SO 08 Přeložka teplovodu“ z předmětu plnění Smlouvy č.1951/OIV/11  
s  Ing. arch. Danielem  Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457  
v ceně 274 960,00 Kč bez DPH, tj. 329 952,00 Kč vč. DPH  

 
2. změnu termínu v usnesení č. č. 2730/40RM/2012 ze dne 29.8.2012  
    v části „ukládá“ z „T: 09/2012“ na „T: 10/2012“ 

________________________________________________________________________________ 
 
2907/43RM/2012 - Náměstí T.G. Masaryka – uzavření Dodatku č.5 k SOD č. 1175/OIV/10___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. realizaci investiční akce č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka“  
    v rozsahu IO 001 – IO 901 Nadzemní část náměstí a „SO 02 - Veřejné WC“ 
 
2. rozšíření  předmětu plnění Smlouvy o dílo č. 1175/OIV/10  

uzavřené se společností PPS Kania s.r.o., IČ: 26821940  
o bod dopracování projektové dokumentace pro zadání stavby v rozsahu 
dokumentace pro provádění stavby a to v rozsahu „IO 001 – IO 901 
Nadzemní část náměstí“ a „SO 02 - Veřejné WC“  
a cenu 496 000,- Kč bez DPH, tj. 595 200,- Kč vč. DPH  
v rozsahu dle Přílohy č. 1  
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3. uzavření Dodatku č.5  ke Smlouvě o dílo č.1175/OIV/10  
    se společností PPS Kania s.r.o., IČ: 26821940  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č.1175/OIV/10 se společností PPS Kania s.r.o. 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č.1175/OIV/10  
se společností PPS Kania s.r.o. 

           Z: vedoucí OIV  
T: 10/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2908/43RM/2012 - stavba č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
                                – I.etapa“ –  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1636/OIV/2012___  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1636/OIV/2012  v Čl. III. a Příloze č.1 

této SoD o dodatečné stavební práce na stavebním objektu SO 03 Úpravy 
inženýrských sítí za cenu 2.500,- Kč bez DPH (tj. 3.000,- Kč vč. DPH) 

 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1636/OIV/2012 v Čl. III  

a Příloze č. 1 této SoD stavebních prací na stavebním objektu SO 03 Úpravy 
inženýrských sítí za cenu – 128.033,71 Kč bez DPH  
(tj. – 153.640,45 Kč vč. DPH) 

     
3. změnu položkového rozpočtu u stavebního objektu SO 03 Úpravy  

inženýrských sítí Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1636/OIV/2012  
související s body 1 a 2 tohoto usnesení  

 
4. prodloužení termínu plnění v Čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo  

č.1636/OIV/2012 o 5 kalendářních dnů, tj. z původních 31 kalendářních dní 
na 36 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště 

 
5. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1636/OIV/2012  na  provedení  

stavby č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří  
– I. etapa“, v rozsahu bodů 1 až 4  tohoto usnesení,  
se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, IČ: 48035599     

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 1636/OIV/2012 ze  dne 17.8.2012 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1636/OIV/2012  
ze dne 17.8.2012 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
            T: říjen 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2909/43RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č.VIII________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012  
č. VIII dle přílohy   
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č. VIII dle přílohy  

          Z: vedoucí OIV  
          T: 10/2012                                                               
________________________________________________________________________________ 
 
2910/43RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č.1  
                                 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1412/OIV/2012 čl. 3 odst. 1 a  

z Přílohy č. 1 SoD o dodatečné stavební práce za cenu 775.764,22 Kč  
bez DPH, tj. 930.917,06 Kč včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1 

 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1412/OIV/2012 čl. 3 odst. 1 a  

z Přílohy č. 1 SoD stavební práce za cenu 901.735,08 Kč bez DPH,  
tj. 1.082.082,10 Kč včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1 

  
3. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění přílohy č.2 
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012  na provedení  

stavby „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“  
v rozsahu bodu 1, 2, 3 tohoto usnesení 

 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 ze dne 26.6.2012 
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u k l á d á         
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1412 /OIV/2012  
ze dne 26.6.2012 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 19.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2911/43RM/2012 - III. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu pro r. 2012 
                                odboru komunálních služeb________________________________________   
            

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
III. přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
realizovat III. přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)  
dle přílohy  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 10/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2912/43RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sportovní Rady města Havířova  
za uplynulé období roku 2012 dle příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
2913/43RM/2012 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací____________ 
 

Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
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), 
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- 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. 7 

 
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti a hospodaření příspěvkových   
    organizací města za I. pololetí roku 2012 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
                                                                                     
s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK,  
SSRZ, SSmH, SANTÉ a DSH za I. pololetí roku 2012 dle přílohy č. 8,  
a to z rozpočtových prostředků těchto příspěvkových organizací 
 

  Z: vedoucí OŠK 
       vedoucí OSV 

                                                                                                       T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2914/43RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. V_______________________ 
 

Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012  
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) č. V dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2915/43RM/2012 - Dodatek ke smlouvě o výpůjčce_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
         
s účinností od 4.10.2012 změnu smluv o výpůjčce uzavřených v rámci projektů 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkové 
organizace: 
 
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace (IČ 48 80 52 89)  
2. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a  okres Karviná, příspěvková  
    organizace (IČ 70 95 81 22)  
3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)  
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
    organizace, (IČ 48 80 52 71) 
5. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564, okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14)  
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6. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČ 48 80 54 24)  
7. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)  
8. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres  Karviná  
    (IČ 48 80 55 13) 
9. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65)  

10. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  
      organizace, (IČ 70 95 81 49) 
11. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
      okres Karviná (IČ 61 98 86 00)  
 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem dodatků č.1 ke smlouvám o výpůjčce zn. 1292/OŠK/10, 
1295/OŠK/10 a dodatků č. 2 k dodatkům č.1 ke smlouvám o výpůjčce zn. 
441/D1/OŠK/11, 442/D1/OŠK/11, 443/D1/OŠK/11, 444/D1/OŠK/11,  
445/D1/OŠK/11, 446/D1/OŠK/11, 447/D1/OŠK/11, 448/D1/OŠK/11, 
449/D1/OŠK/11 náměstka primátora pro sociální rozvoj 
 
u k l á d á 
 
vypracovat dodatky ke smlouvám výpůjčce ve znění schválené změny 

 
Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2916/43RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) v celkové výši 5.000,- Kč  
od společnosti ANDRA, Rozvoz – ovoce – zelenina M. Gottfried, 
Kubelíkova 1, Havířov-Město (IČ 61 93 57 27) dle přílohy č. 1 

         
2. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

(IČ 48 80 54 75) v celkové výši 5.000,- Kč  
od společnosti ANDRA, Rozvoz – ovoce – zelenina M. Gottfried, 
Kubelíkova 1, Havířov-Město (IČ 61 93 57 27) dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
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2917/43RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________ 
       

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám v celkové výši 318.000,- Kč dle přílohy č. 1 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2012 o uvedené částky  
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
2918/43RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotace poskytnuté   
                                 z rozpočtu Moravskoslezského kraje________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace v rámci dotačního programu 
poskytovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
v celkové výši 3.500.000,- Kč příspěvkovou organizací města dle přílohy č.1 
 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21) 
na projekt:  
Podpora výuky fyziky za pomoci informačních a komunikačních technologií 
 

                                               ………………………………….. 3.500.000,- Kč 
________________________________________________________________________________ 
 
2919/43RM/2012 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na mateřských  

                     a základních školách______________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 
inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů za období  
září 2011 – červen 2012 obsažených v příloze těchto základních  
a mateřských škol: 

 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
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Základní škola a Mateřské škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
příspěvková organizace 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
příspěvková organizace 
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 

________________________________________________________________________________ 
 
2920/43RM/2012 - Podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku Havířov  
                                 pro studium zahájené v roce 2012___________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku Havířov  
(dále jen „Akademie“) zahájeného v roce 2012: 
 

1. studium musí probíhat na území města Havířova, v dostupnosti MHD, 
s bezbariérovým přístupem do učeben 

2. výuka musí probíhat v dopoledních hodinách v menších studijních skupinách 
(alespoň jedna studijní skupina musí zahajovat výuku v návaznosti na 
bezbariérový autobus MHD Havířov) 

3. výuka musí probíhat dle zpracovaného projektu výuky na 4 semestry, ve 
kterém bude uvedena obsahová náplň jednotlivých semestrů včetně lektorů, 
kteří budou zajišťovat výuku 

4. podmínkou zahájení čtyřsemestrálního studia Akademie je minimálně 60 
účastníků na každý semestr  

5. Akademie je určena přednostně pro občany města Havířova ve starobním, 
částečně invalidním nebo invalidním důchodu, kteří uhradí ze svého 
kurzovné na 1 osobu a semestr ve výši 500,- Kč 

6. občané Havířova, kteří Akademii absolvovali před více než 5 lety, uhradí ze 
svého kurzovné na 1 osobu a semestr ve výši 500,- Kč 

7. občané Havířova, kteří Akademii absolvovali před  až 5 lety uhradí ze svého 
kurzovné na 1 osobu a semestr ve výši 1000,- Kč 

8. Akademii mohou navštěvovat občané jiné obce/města, a to za předpokladu, 
že nebude naplněn limit 60 účastníků na semestr a tito účastníci uhradí  
ze svého náklady celého studia v plné výši (bez dotace z rozpočtu města 
Havířova) 
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9. z rozpočtu města Havířova bude dotováno pouze studium max. 60 občanů 
města Havířova v jednom semestru 

 
u k l á d á 
 
předložit nové podmínky pro čtyřsemestrální studium Akademie III. věku 
Havířov zahájeného v roce 2013  

          Z: vedoucí OŠK 
T: březen 2013 

________________________________________________________________________________ 
 
2921/43RM/2012 - Souhlas zřizovatele k částečné rekonstrukci elektro instalace prádelny  
                                 střediska Luna__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,  
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město, částečnou rekonstrukci  
elektro instalaci prádelny střediska Luna, se sídlem Lidická 52c/1200,  
Havířov-Šumbark. 
 
p o v ě ř u j e   
 
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zajištěním realizace částečné 
rekonstrukce elektro instalace prádelny. 

           Z: ředitel DsH 
           T: listopad 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2922/43RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do Doněcka na Ukrajině  
                                 ve dnech 11. – 14.10.2012__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  
Ing. Eduarda Heczka do Doněcka na Ukrajině ve dnech 11. – 14.10.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2923/43RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi  
                                 ve Slovinsku a do partnerského města Omiš v Chorvatsku  
                                 ve dnech 13. – 16.9.2012___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu z pracovní cesty primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka, členky 
Zastupitelstva města Havířova MUDr. Ivany Hladíkové, vedoucí odboru  
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sociálních věcí Ing. Bernardy Urbancové a ředitele Sociálních služeb města  
Havířova Ing. Milana Černého do Slovinska a Chorvatska  
ve dnech 13. – 16. září 2012, dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2924/43RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  
                                 na Slovensku ve dnech 25. – 26.8.2012_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michaely Horňákové, členky Rady 
města Havířova, p. Evy Radové, členky Rady města Havířova  
a p. Jiřího Kunčického, člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské 
vztahy RMH, do partnerského města Turčianské Teplice na Slovensku  
ve dnech 25.- 26.8.2012, dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
2925/43RM/2012 - ,,Moderně a efektivně – dodávka ICT“ - vyhlášení zadávacího řízení  
                                 na podlimitní veřejnou zakázku____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
záměr příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a  
okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 70 80 52 71) zahájit zadávací řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku ,,Moderně a efektivně“ na dodávku ICT  
za níže uvedených podmínek: 

 
1. rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano 
    poskytnutí zálohy:                                 ne        
    čerpání dotace:                                      ano 
      
3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  
 

1. Z + M Partner, spol. s r.o.  IČ:  26843935  
    Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00  
 
2. Y O G I s. r. o.    IČ:  26812738  
    Sídlo: Ostrava-Michálkovice, Čihalíkova 7/27, PSČ 715 00  
 
3. K2 atmitec s.r.o.   IČ: 42767717 
    Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz 
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4. PC SYSTEM spol. s r.o.   IČ: 42767717 
    Opletalova 608/2, 736 01 Havířov-Šumbark 
 
5. DLNK s.r.o.   IČ: 26012162 
    E. Beneše 470, Česká Skalice 552 03 
    Pobočka Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark 
 

5. varianty nabídky:          ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky: předpokládané zahájení: říjen 2012  
                 ukončení: do 15.12.2012 
 
7. základní hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena celkem v Kč  
      bez DPH  
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  v rozsahu § 53 odst.1 zákona č.137/2006 
                                                             Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
                                                            pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady:  
     - výpis z obchodního rejstříku  
   - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
      veřejné zakázky        
         
10. ekonomická a finanční způsobilost: 
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
        zakázku 
 
11. technické kvalifikační předpoklady:    
      - seznam významných dodávek obdobného charakteru realizovaných  
        v posledních 3 letech.  
 
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků pro otevírání obálek,  
      posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek: 
 

             člen                   náhradník 
          1. Ing. Viera Horváthová, ředitelka školy  1. Mgr. Marek Bulawa,  
                  zástupce ředitelky  
          2. Ing. Radomír Káňa, ICT manager  2. Ing. Jana Ikášová,  
                  ICT koordinátor 
            3. p. Dana Urbančíková, referent ZŠ  3. Mgr. Pavla Wróblová,  
                         učitelka ZŠ 
            4. p. Jarmila Holzbauerová, ekonom ZŠ  4. p. Jiřina Brablcová,  
                             učitelka ZŠ 
            5. Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí OŠK  5. Ing.Marcela Kasalíková,  
                  ekonom OŠK 
 

13. zadávací lhůta:                           15 dnů 
________________________________________________________________________________ 
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2926/43RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 44. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2012 

 
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/77 064/Kl/2012 
 
V Havířově dne 24.10.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2012 

I.část 
 

 
2927/44RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 44. schůze RMH, konané dne 24.10.2012 
 
2928/44RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 43. schůze RMH 
 
2929/44RM/2012 - Schválení programu 44. schůze RMH, konané dne 24.10.2012 

 
2930/44RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
2931/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petra Ševcová        
 
2932/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Andrea Siváková        
 
2933/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radomír Hojda a Lenka Borovcová        
 
2934/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Blanka Hájková        
 
2935/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Anna Tamášová  
                                 a Ernest Tamáš        
 
2936/44RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Markéta Lalíková        
 
2937/44RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Roman Lojkásek        
 
2938/44RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - manž. Ladislav Červinka,  
                                Dagmar Červinková a Roman Červinka  
         
2939/44RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - MUDr. Helena Holubová  
                                a manž. Ing. Kristýna Berjaková a Ing. Ladislav Berjak  
         
2940/44RM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Lukáš Vachula        
 
2941/44RM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Ján Šuga        
 
2942/44RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – manž. Martin Zicháček  
                                 a Ivana Zicháčková      
 
2943/44RM/2012 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 582/11, k.ú. Bludovice 
 
2944/44RM/2012 - Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice 
 
2945/44RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město 
 
2946/44RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark 
 
2947/44RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice 
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2948/44RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2949/44RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá 
 
2950/44RM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k. ú. Bludovice 
 
2951/44RM/2012 - Výkup částí pozemků parc.č. 498 a 499, k.ú. Dolní Datyně, pro účely  
                                 stavby: „Odkanalizování Havířova, části města Dolní Datyně“      
    
2952/44RM/2012 - Výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem mezi   
                                 ul. Prachatická a ul. Nad Tratí      
    
2953/44RM/2012 - Změna části usnesení ZMH  č. 979/21/ZM/05, ze dne 19. 9. 2005,  
                                 k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města      
 
2954/44RM/2012 - Pracovní skupina pro otevření a pro posouzení nabídky 
 
2955/44RM/2012 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město 
 
2956/44RM/2012 - Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1357/3 a 1357/4, k.ú. Bludovice, pro    
                                 vybudování naučné stezky Stružník     
    
2957/44RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4  v k.ú. Šumbark 
 
2958/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1222/1, 2641/1, 2641/4, 
                                 k.ú. Prostřední Suchá         
 
2959/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jany Navrátilové         
 
2960/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tadeáše Pieczka  
                                 a Libuše Pieczkové         
 
2961/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Radovana Číže a Petry Čížové        
 
2962/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Radka Taraby 
          
2963/44RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
2964/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  STAVO – ČESTAV, s.r.o. 
          
2965/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby č. 11020  
                                „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“          
 
2966/44RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech  
 
2967/44RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
                                ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město 
 
2968/44RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark 
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2969/44RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí  
 
2970/44RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,  
                                Havířov-Podlesí  
 
2971/44RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Pavlovova 587/10,  
                                Havířov-Město  
                                Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
2972/44RM/2012 - Odložení termínu uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory  
                                 ve zdravotním středisku ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí 
 
2973/44RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy – Galerie Spirála  
 
2974/44RM/2012 - Výpovědi nájemních smluv 
 
2975/44RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
2976/44RM/2012 - Nabídka přebytečného majetku  
  
2977/44RM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2012 

I.část 
 

 
2927/44RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 44. schůze RMH, konané dne 24.10.2012_______ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu ze 44. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 24.10.2012 

                                p. Evu Radovou 
________________________________________________________________________________ 
 
2928/44RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 43.schůze RMH__________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 43. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 3.10.2012  

________________________________________________________________________________ 
 
2929/44RM/2012 - Schválení programu 44. schůze RMH, konané dne 24.10.2012___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2012  
upravený dle připomínek členů RMH 

________________________________________________________________________________ 
 
2930/44RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 
 1385/23RM/2011 Vyjádření k oznámení záměru  

„Obchodní centrum Havířov, ulice Studentská“ podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
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1781/30RM/2012 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2012   
1954/33RM/2012 Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. Marie  

Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na bytové 
jednotky o vel. 1+2   

1955/33RM/2012 Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Marie  
Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbarku na bytové 
jednotky o vel. 1+2   

1979/33RM/2012 Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů 
České republiky, s.p., do majetku města 

2565/39RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  
RPG  Byty, s.r.o. 

2568/39RM/2012 Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:  
„Dopravní terminál Havířov 

2634/39RM/2012 Likvidace škod a pohledávek 
2655/40RM/2012 VZ/42/ŠK/MRA/12 - „Výměna střešní krytiny, hromosvodu 

a oprava krovů ZŠ Selská 14/429, Havířov - Bludovice“ – č. 
stavby 11051 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

2678/40RM/2012 Pronájem částí pozemků parc.č.  1086, 1087/1, k.ú. 
Prostřední Suchá 

2707/40RM/2012 Pronájem nebytových prostor a stánků s občerstvením na 
Letním koupališti  

2709/40RM/2012 Vodovody – ukončení provozních smluv  
se SmVaK Ostrava a.s.   

2775/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Michaela Kotase  
a Lenky Kotasové 

2777/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Štefánika  
a Andrey Štefánikové    

2778/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslavy Ivánkové  
a Miroslava Perutky 

2779/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Zdeňka 
Darebníka  

2781/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.   
2791/41RM/2012 Dohoda o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou 

osobou na stavbu : „Příprava území po ukončení hornické 
činnosti- polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“  

2795/41RM/2012 Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s.  na rekonstrukci 
šatnového zázemí v r. 2013 a Souhlas zřizovatele k pronájmu 
nebytových prostor ve Víceúčelové hale 

2827/42RM/2012 Nastoupení náhradníka  
2839/43RM/2012 Zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

na dodávky – „Zlepšení systému povodňové služby  
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město 
Havířov - Varovný informační systém (VIS)“   
reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.11297 

2840/43RM/2012 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku na služby a dodávky – „Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro 
statutární město Havířov – Digitální povodňový plán města 
Havířov a ORP“, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.11297 
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2845/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 19 o vel. 0+2 na ulici 17. listopadu 1107/28 
v Havířově-Podlesí 

2846/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 16 o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 
v Havířově-Město 

2847/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 5 o vel. 1+4 na ulici Slovanská 1216/8 
v Havířově-Město 

2848/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 31 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 
v Havířově-Podlesí 

2849/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 23 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 
v Havířově-Šumbark 

2852/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 21 o vel. 1+3 na ulici Lidická 1177/52b 
v Havířově-Šumbark 

2853/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 18 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 422/8 
v Havířově-Šumbark 

2854/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  
byt. jednotku č. 37 o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2 
v Havířově-Šumbark 

2895/43RM/2012 Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejných 
soutěží –  
1. garáž ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark,  
2. garáž ul. Marie Pujmanové 4, Havířov-Šumbark, 
ukončení nájmu garážového stání dohodou,  
obecný záměr pronájmu garážového stání v DPS  
ul. Karvinská 3, Havířov-Město 

2909/43RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č.VIII 

2911/43RM/2012 III. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu pro r. 2012 odboru komunálních služeb 

________________________________________________________________________________ 
 
2931/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petra Ševcová___________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Petře Ševcové, t.b. Lidická 1155/56, Havířov-Šumbark  
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.  

________________________________________________________________________________ 
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2932/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Andrea Siváková________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města paní Andrei Sivákové, t.b. Havířská 714/1, Havířov-Prostřední Suchá  

________________________________________________________________________________ 
 
2933/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Radomír Hojda a Lenka Borovcová        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Radomíru Hojdovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město  
a paní Lence Borovcové, t.b. Konzumní 294/9c Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
2934/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Blanka Hájková_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města p. Blance Hájkové, t.b. Koperníkova  402/3, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2935/44RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Anna Tamášová  
                                 a Ernest Tamáš__________________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního pětipokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě  
Havířov-Šumbark manž. Anně Tamášové a Ernestu Tamášovi,  
t.b. E. Destinnové 1170/3a, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
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2936/44RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Markéta Lalíková______________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
t r v á  
 
na usnesení č. 2078/34RM/2012 ze dne 4.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2937/44RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Roman Lojkásek_____        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 40 o vel. 0+1  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Dlouhá tř. 470/17 v Havířově-Městě  
panu Romanu Lojkáskovi, t.b. Dlouhá tř. 470/17, Havířov-Město  
pod podmínkou, že: 
- nájemce bytu p. Libor Lojkásek ukončí nájemní poměr dohodou 
- nájemní smlouva bude s p. Romanem Lojkáskem uzavřena v souladu  
  se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

________________________________________________________________________________ 
 
2938/44RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - manž. Ladislav Červinka,  
                                Dagmar Červinková a Roman Červinka______________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi manž. Ladislavem Červinkou, Dagmar Červinkovou a jejich synem 
Romanem Červinkou, t.b. V.K. Klicpery 289/3, Havířov-Šumbark  
k bytu č. 15  o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
2939/44RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - MUDr. Helena Holubová  
                                a manž. Ing. Kristýna Berjaková a Ing. Ladislav Berjak________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní MUDr. Helenou Holubovou a manž. Ing. Kristýnou Berjakovou  
a Ing. Ladislavem Berjakem, t.b. Sukova 819/2, Havířov-Město  
k bytu č. 14 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
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2940/44RM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Lukáš Vachula_______________________        
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
prominutí poplatku z prodlení ve výši  71.607 ,- Kč   
panu Lukáši Vachulovi, t.b. Klidná 795/13, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
2941/44RM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Ján Šuga____________________________        
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit  
prominutí poplatku z prodlení ve výši  90.259,- Kč  
panu Jánu Šugovi, t.b. Střední 504/3, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
2942/44RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – manž. Martin Zicháček  
                                 a Ivana Zicháčková_______________________________________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  8.577,- Kč   
manž. Martinu Zicháčkovi a Ivaně Zicháčkové,  t.b. Akátová 458/1,  
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového 
kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. 8.578,- Kč jmenovanými 
řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
2943/44RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 582/11, k.ú. Bludovice_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 582/11, k.ú. Bludovice o výměře 1 m2  
paní Martě Bartoncové, bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 6,  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  

________________________________________________________________________________ 
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2944/44RM/2012 - Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e         
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemků parc.č. 35 o výměře cca 150 m2 a parc.č. 41/4  
o výměře cca 150 m2, celkem cca 300 m2 v kat. území Bludovice 
manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové,  
bytem Havířov-Bludovice, U Stružníku 41 
za účelem vybudování přístupu – výhodnější dostupnosti k nové dostavbě 
zdravotního střediska za tržní cenu dle znaleckého posudku  
ve výši cca 129 000,- Kč (tj. 430,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování 
znaleckého posudku, za kupní cenu celkem cca 130 700,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2945/44RM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
prodej části pozemku parc.č. 2263,  
k.ú. Havířov-město o výměře cca 23 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035  
za účelem výstavby nové distribuční transformační stanice   
za tržní cenu dle  znaleckého posudku ve výši  cca 13 570,- Kč  
(tj. 590,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku,  
za kupní cenu celkem cca 15 270,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2946/44RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e       
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej  pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark o výměře 231 m2  
společnosti METRANS, a.s. , se sídlem Podleská 926, Praha 22-Uhříněves,  
IČ: 407 63 811 
za účelem zcelení pozemků v areálu společnosti pro průmyslové účely  
za  tržní cenu dle  znaleckého posudku ve výši 64 220,- Kč (tj. 278,- Kč/m2)  
+ 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku,  
za kupní cenu celkem 65 920,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2947/44RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 484/171,  kat. území Bludovice o výměře 22 m2  
manželům Jaroslavu Kublínovi a Dagmar Vašinové, oba bytem  
Havířov-Podlesí, Kubelíkova 6/1314  
pod již postavenou garáží,  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč/m2,  
celkem tedy za 22 000,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
 
2948/44RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2  
paní Ludmile Pýchové, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická 1128/4,  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 920,- Kč/m2,  
celkem tedy za 18 400,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2949/44RM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží 
                                Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej pozemku parc.č. 1195/159, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2  

panu Miroslavu Pírimu a paní Renátě Píriové, oba bytem1.máje 16/871, 
Havířov-Město pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši  1 060,- Kč/m2, celkem  
tedy za 1 060,- Kč 

 
2. prodej pozemku parc.č. 1197/131, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2  

panu Zbyhněvu Owczarzymu, bytem Krajní 1428/1, Havířov-Podlesí  
pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši  1 060,- Kč/m2,  
celkem tedy za 1 060,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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2950/44RM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k. ú. Bludovice__________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup  pozemků k.ú. Bludovice,  parc. č. 609/5, ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 302 m2  a  parc. č. 1229/1 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 115 m2, jenž je součástí veřejné místní 
komunikace ul. Selská, prodávající, podíloví spoluvlastníci:  
Blažena Hofrová, Selská 396/36, Havířov-Bludovice   
Anna Skybská, Makarenkova 519/2, Havířov-Město 
kupní cena: dle platných cenových předpisů,  
- za parc. č. 609/5 částka 316,37 Kč/m2, tj. při  výměře 302 m2  
  celkem 95.544,-Kč  
- za parc. č. 1229/1  částka 400,74 Kč/m2,  tj. při výměře 115 m2  
  celkem 46.086,- Kč, 
tj. za pozemky celkem 141.630,-Kč       

________________________________________________________________________________ 
 
2951/44RM/2012 - Výkup částí pozemků parc.č. 498 a 499, k.ú. Dolní Datyně, pro účely  
                                 stavby: „Odkanalizování Havířova, části města Dolní Datyně“__________      
    

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
pro účely stavby č. 7076:  
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“  
výkup částí pozemků k.ú. Dolní Datyně,  parc. č. 498 trvalý travní porost  
a parc. č. 499 orná půda, zastavěných kanalizační stokou a pro manipulační 
plochu, v celkovém rozsahu cca 350 m2, dle zaměření dokončené  stavby    
prodávající: manželé Bruno Rajdus, Marie Rajdusová, Na Sosně 2/6,  
Havířov-Dolní Datyně 
kupní cena: dohodou 150,-Kč/m2, tj. při výměře cca 350 m2,  
celkem cca 52.500,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
2952/44RM/2012 - Výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem mezi   
                                 ul. Prachatická a ul. Nad Tratí_____________________________________      
    

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod stávajícím spojovacím chodníkem 
mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí  
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a) část parc. č. 2418/1,  zahrada, o výměře cca 63 m2, dle zaměření skutečného   
stavu,  minimálně však v šíří 2m   
prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, Hraničky 1305/8c, 725 25 Polanka nad 
Odrou, kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj za výměru cca 63 m2 
celkem cca 23.940,-Kč      

 
b) část parc. č. 2420/1, zahrada o výměře cca 7 m2  a část parc. č. 2419,  

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2, dle zaměření skutečného 
stavu, minimálně však v šíři 2m               
prodávající: Renáta Wojnarová, Prachatická 240/19, 735 64 Havířov-Dolní 
Suchá, kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč, tj. za výměru cca 37 m2 
celkem 14.060,-Kč  

 
s tím, že:  
město Havířov zřídí na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, které jsou předmětem 
výkupu dle bodu a), b), věcné břemeno chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka, 
Renáty Wojnarové, Prachatická 240/19, 735 64 Havířov-Dolní Suchá,  
za jednorázovou úhradu 3000,- Kč.    

________________________________________________________________________________ 
 
2953/44RM/2012 - Změna části usnesení ZMH  č. 979/21/ZM/05, ze dne 19. 9. 2005,  
                                 k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města_____      
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
zrušit  
část usnesení ZMH č. 979/21/ZM/05, ze dne 19. 9. 2005, v bodě 3, kterým byl  
schválen bezúplatný převod pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 699, 700/1 a 701,   
z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 697 97 111,  včetně uvedených omezujících podmínek   
 
schválit 
bezúplatný převod pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 699, ostatní plocha, zeleň,  
o výměře 93 m2, parc. č. 700/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1262 m2   
a parc. č. 701 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 622 m2,  
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, včetně uvedených omezujících a zavazujících podmínek dle čl. III, 
předložené smlouvy:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně 

pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu, nelze převedené 
nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je 
pronajímat, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit 
do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
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2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího 
    odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:  

 

a) v případě, že nabyvatel převede nemovitosti uvedené v čl. I, nebo jejich  
část, na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci 
smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle 
tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou 
nabyvatel převodem na třetí osobu získal;      

       

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat  
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí 
převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly  
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva  do katastru nemovitostí 
dle tehdy platného cenového předpisu.  Smluvní pokutu lze uložit i 
opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě 
opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 
písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, 
do kterého má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, 
že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 
odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.    

      
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení  
     smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 
 
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování  

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 
zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy 
bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 

 
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1  

kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele 
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající 
součinnost. 

 
6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci  

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 
veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o 
zachování a rozvoji  aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování 
se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí 
nabyvatel převodci pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy 
bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá 
po celou dobu stanovenou čl. III. odst. 1.  

________________________________________________________________________________ 
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2954/44RM/2012 - Pracovní skupina pro otevření a pro posouzení nabídky________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v souvislosti s nabídkou na prodej a vybudování stavby halových hromadných 
garáží s vestavěnou občanskou vybaveností na vymezených částech pozemků 
parc.č. 1420, 1427 a 1428 v  k.ú. Havířov-město  
o celkové výměře cca 2 711 m2  
 
1. pracovní skupinu pro otevření nabídky ve složení: 
 Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
 Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
 Květoslava Dudová, pracovnice oboru správy majetku 
 
2. pracovní skupinu pro posouzení nabídky ve složení: 
 Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
 Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
 Mgr. Jiří Jekl, člen zastupitelstva města 
 Ing. et Ing. Petr Boháček, předseda komise rozvojové  
 Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 
 Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb 
 JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb 

________________________________________________________________________________ 
 
2955/44RM/2012 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město   
o výměře 20 m2 Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů,  
ZO Havířov, IČ: 26660041 
k již postavené plechové buňce, ve které je umístěno košovací středisko pro 
holuby, na dobu určitou do 31.12.2015 

________________________________________________________________________________ 
 
2956/44RM/2012 - Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1357/3 a 1357/4, k.ú. Bludovice,  
                                pro vybudování naučné stezky Stružník______________________________     
    

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
záměr  výpůjčky pozemků v majetku města v k.ú. Bludovice,  parc. č.  1357/3 
ostatní plocha, neplodná půda  o výměře 1095 m2 a parc. č. 1357/4 ostatní 
plocha, neplodná půda o  výměře 4098 m2,   
pro účely vybudování naučné stezky Stružník            
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vypůjčitel: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody při ZŠ 
Frýdecké se sídlem A. Jiráska 11, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 711 97 222, 
doba výpůjčky: na dobu 5 let, s možností dalšího prodloužení       

________________________________________________________________________________ 
 
2957/44RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4  v k.ú. Šumbark_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, označené jako  
    parc.č. 2411/19, ostatní plocha  o výměře 400 m2, k.ú. Šumbark,  
    užívané jako zahrada,  
    paní Alžbětě Spevákové, bytem Krásnohorské 11, Havířov-Podlesí  
    a paní Soni Štrompové, Hlavní třída 21, Havířov-Město,   
    dohodou ke dni 31.12. 2012 
 
2. obecný záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, označené jako  
    parc.č. 2411/19, ostatní plocha  o výměře 400 m2, k.ú. Šumbark,  
    za účelem zahrady 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájmu 

                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2958/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1222/1, 2641/1, 2641/4, 
                                k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1222/1, 
2641/1, 2641/4, k.ú. Prostřední Suchá,  
za účelem umístění plynárenského zařízení v rámci stavby  
č. KS 1312000269/167931, k.ú. Prostřední Suchá – Plynovod pro autosalon se 
servisem„ , za jednorázovou úhradu při výměře 366 m2 , tj. 73.200,- Kč + DPH, 
tj. 73.200,- Kč + 14.640,- Kč = 87.840,- Kč  celkem,  
ve prospěch  SMP Net, s.r.o., se sídlem : Hornopolní 3314/38, Ostrava – 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, 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. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2959/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jany Navrátilové________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 714/1,  
k.ú. Dolní Datyně  za účelem umístění vodovodní, plynovodní přípojky  
a vybudování sjezdu k  pozemku parc.č. 352, k.ú. Dolní Datyně,  
ve prospěch Jany Navrátilové, bytem Havířov-Město, Marušky Kudeříkové 
1278/7, za jednorázovou úhradu ve výši 2 x 1.000,- Kč + 400,- Kč = 2.400,- Kč  
(přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 2.400,- Kč + 3.600,- Kč = 6.000,- Kč  celkem. 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2960/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tadeáše Pieczka  
                                 a Libuše Pieczkové_______________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  
k.ú. Dolní Suchá  za účelem umístění plynovodní přípojky, vodovodní přípojky 
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 378 na pozemku parc.č. 2511/19, 
k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Ing. Tadeáše Pieczka a Libuše Pieczkové, oba bytem Havířov-
Dolní Suchá, Nad Tratí 378/33a, za jednorázovou úhradu ve výši 2 x 500,- Kč  
+ 200,- Kč = 1.200,- Kč ( přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč  
(sjezd), tj. 1.200,- Kč + 3.600,- Kč = 4.800,- Kč celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2961/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Radovana Číže a Petry Čížové_____        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,  
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní, kanalizační, elektropřípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1138 na pozemku parc.č. 1663/2, 
k.ú. Bludovice, ve prospěch Radovana Číže a Petry Čížové, oba bytem Havířov 
– Bludovice, Prostřední 1138/16, za jednorázovou úhradu ve výši 3 x 500,- Kč 
+ 300,- Kč = 1.800,- Kč (přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč  
(sjezd), tj. 1.800,- Kč + 3.600,- Kč = 5.400,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2962/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Radka Taraby_______________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetkům města a to parc.č. 2170/3, 
2171, k.ú. Bludovice  za účelem umístění vodovodní přípojky  
k rozestavěné budově na pozemku parc.č. 2166/6, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Radka Taraby, bytem Havířov-Životice,  
Padlých hrdinů 214/22b , 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. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2963/44RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 319/1,  

320, 325, k.ú. Bludovice, dle GP č. 3565 – 405/2012 ze dne 14.9.2012  
za účelem umístění zemního kabelového vedení v rámci stavby:  
„EP – 12-8001440, Havířov, Nad Terasou I., přeložka KVN, KNN“ ,  
za jednorázovou úhradu při výměře 44,6 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem. 

 
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2592/1,  

2592/2, 2592/8, k.ú. Bludovice, dle GP č. 3483 - 638/2012 ze dne 30.8. 2012 
za účelem umístění zemního kabelového vedení NN a náhradní chráničky 
v rámci stavby : „ Havířov, Přátelství, RELAX MORAVIA č.st. IV – 12 – 
8004041 „ , za jednorázovou úhradu při výměře 16,3 m2, ve výši 10.000,- Kč 
+ DPH, tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem. 

 
3. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 714/1,  

k.ú. Dolní Datyně, dle GP č. 517 – 118/2012 ze dne 21.9.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu  
(investor : Tomáš Bílý, bytem Havířov – Dolní Datyně,, Na Hranici 74/8),  
za jednorázovou úhradu při výměře 12,5 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- 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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 44. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2012 
 

21 

2964/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  STAVO – ČESTAV, s.r.o.________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2349/1, 
2349/2, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky k budově  
č.p. 172 na pozemku parc.č. 2409, k.ú. Šumbark  
ve prospěch obchodní firmy : STAVO–ČESTAV, s.r.o., se sídlem :  
Havířov, Šumbark, Jarošova 31/853, PSČ 736 01, IČ : 640 85 236,   
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč+ DPH,  
tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč  celkem   
 

Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2965/44RM/2012 - Zřízení věcného břemene pro účely stavby č. 11020  
           „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“__________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pro účely stavby č. 11020  „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2008/197, 
2348/1, 2348/10, 2348/7, 2407, 2406, 2388, 2387, katastrální území Šumbark 
za účelem přeložky kabelového podzemního vedení NN 0,4kV  
v rozsahu cca 233 m2, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 
hodnota věcného břemene: s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města  
je věcné břemeno ohodnoceno jednorázovou částkou ve výši 500,- Kč  
včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem budoucí a konečné smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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2966/44RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 1,13 m2 v 5. poschodí  
    obytného domu na Hlavní tř. 441/67, Havířov-Město,  
    p. Romanu Tesařovi, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19,50 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,  
    p. Mariánu Kinkovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
2967/44RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
                                ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 82,85 m2  
v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město,  
spol. MUDr. Zina Dlouhá s.r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Zinou Dlouhou, k provozování ordinace praktického lékaře 

________________________________________________________________________________ 
 
2968/44RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 109,46 m2 v 1. poschodí 
zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark,  
spol. MUDr. Helena Mrozovská s.r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Helenou Mrozovskou, k provozování ordinace praktického lékaře 

________________________________________________________________________________ 
 
2969/44RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,62 m2 v 1. poschodí 
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
spol. MUDr. Simona Janáčková s.r.o.,  
k provozování ordinace praktického lékaře  

________________________________________________________________________________ 
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2970/44RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,  
                                Havířov-Podlesí__________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 60,51 m2  
    v 1. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
    nájemkyni MUDr. Marii Langrové, IČ: 48805980, dohodou k 31.10.2012 
 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 60,51 m2 v 1. poschodí  
    zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
    spol. MUDr. M. Langrová, s.r.o., IČ: 29451469,  
    k provozování ordinace zubního lékaře, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1.11.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2971/44RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Pavlovova 587/10,  
                                Havířov-Město  
                                Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 89,04 m2  
    v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město,  
    nájemkyni p. MUDr. Evě Nedbálkové, IČ: 48005398,  
    dohodou k 31.10.2012 
 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 89,04 m2  
    v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město,  
    spol. MUDr. Eva Nedbálková s.r.o., zast. jediným společníkem  
    MUDr. Evou Nedbálkovou, k provozování ordinace praktického lékaře,  
    za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1.11.2012 
 
3. umístění sídla společnosti MUDr. Eva Nedbálková s.r.o., v nebytových  
    prostorách o celkové výměře 89,04 m2 v přízemí obytného domu  
    ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
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2972/44RM/2012 - Odložení termínu uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory  
                                 ve zdravotním středisku ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odložení termínu uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové 
výměře 119,67 m2 v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska  
na ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, s občanským sdružením  
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, IČ: 70984964,  
a to od 1.1.2013, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 
 
u k l á d á 
 
náměstkovi pro sociální rozvoj ve spolupráci s OSV a SSMH vytvořit přehled 
všech organizací, které poskytují sociální služby na území města Havířova 
 
        Z: NSR 
        T: 15.12.2012  

________________________________________________________________________________ 
 
2973/44RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy – Galerie Spirála__________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. k 31.12.2012 ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory  
    o výměře 153 m2 na ul. Dělnické 18, Havířov-Město,  
    nájemkyni p. Ivaně Kirchnerové, IČ: 12135364, z důvodu dluhu za služby 
 
2. záměr pronájmu na nebytové prostory o výměře 153 m2 na ul. Dělnické 18,  
    Havířov-Město na provozování výstavní a prodejní galerie  
    s termínem podání nabídek do 30.11.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2974/44RM/2012 - Výpovědi nájemních smluv________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 16,70 m2  
    v 5. nadzemním podlaží obytného domu ul. Střední 3, Havířov-Šumbark,  
    nájemci p. Petru Odložilovi 
 
2. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 16,70 m2  
    v 10. nadzemním podlaží obytného domu ul. Střední 3, Havířov-Šumbark,  
    nájemkyni p. Miluši Jankotové 
 

z důvodu plánované rekonstrukce a sanace obytného domu 
________________________________________________________________________________ 
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2975/44RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor v 1. poschodí objektu 
Městské sportovní haly, ul. Astronautů 2, Havířov-Město,  
p. Janu Kůdelovi, IČ: 62311611, za podmínek: 
- účel: restaurace  
- výměra nebytových prostor: 128,40 m2 
- doba nájmu: na dobu určitou od 1.12.2012 do 30.11.2013 
- nájemné: 672,- Kč/m2/rok bez DPH 
- hrazení záloh a paušálu za služby 

________________________________________________________________________________ 
 
2976/44RM/2012 - Nabídka přebytečného majetku_____________________________________  
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  neschválit     
bezúplatné převzetí neinvestičního majetku, který je pro příspěvkové 
organizace přebytečný: 
 
1. 
369 svazků knih z Městské knihovny Havířov, IČ:00601250,   
sídlo: Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G,  
v celkové pořizovací ceně 26 274,-  Kč, dle přílohy 
 
2. 
inventář, lékařskou váhu a učební pomůcky  
v celkové pořizovací ceně 30 966,- Kč,  
z Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570,   
sídlo:  Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32 
 
3. 
fotoaparát, rok pořízení 2001, pořizovací cena 7 458,20 Kč  
a kuchyňský nerezový stůl (délka 1000 mm), rok pořízení 1998,  
pořizovací cena 13 804,- Kč,  
z příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
IČ: 00306754, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 44. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2012 
 

26 

2977/44RM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Ekologickou likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku  
    v pořizovací ceně vyšší než 50 tis. Kč/ks: 
 

- chladicí vitrína z r. 1995, pořizovací cena 55 834,60 Kč,   
inv. č. 000000024060, v užívání příspěvkové organizace  
Domov seniorů Havířov, IČ:  7513923, sídlo:  Havířov-Město,  
J.Seiferta 1530/14,   

- PC Pentium 166 z r. 1997, pořizovací cena 94 759,90 Kč,   
inv. č. 000000025782,  

 
v užívání příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova,  
IČ: 60337583, sídlo: Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/2,  
 
- PC Pentium Celeron 400  z r. 1999, pořizovací cena 63 400,- Kč,    

inv. číslo 000000023482, v užívání příspěvkové organizace  
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754,  
sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a,  

- videorecorder HS 544 z r. 1997, pořiz. cena 52 538,- Kč,  
inv. číslo 000000023716,  

- mixážní  pult  z roku 1997,  pořizovací cena 64 000,- Kč,   
inv. číslo 000000023722 

-    sada 4 efektových diskotékových světel Robosacan PRO  z r. 1997,    
pořizovací cena 200 640,- Kč,  inv. číslo 000000023694 

-    videokamera Panasonic z r.  1988, pořizovací cena 97 169,- Kč,  
     inventární číslo 000000023674,  
-    videorecorder  JVC z r. 1989,  pořizovací cena 68 000,- Kč  
     inv. číslo 000000023675, 
-    PC Pentium 200 z r. 2001, pořizovací cena 69 054,05 Kč,   
     inv. číslo 000000023672, 
-    PC AT 486 z r. 1996, pořizovací cena 57 587,- Kč,  
     inv. číslo 000000023668, 
-    PC Elektra z r. 2002, pořizovací cena 57 254,60 Kč,  
     inv. číslo 000000023766,a bezdrátové propojení pokladen z r. 2002, 

pořizovací cena 394 182,- Kč, inv. číslo 000000023768;     
 
vše v užívání příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, 
IČ: 00317985, sídlo: Havířov-Město, Hlavní třída 31a 

 
2. Demolici zcela nefunkční stavby opěrných zdí v Městském fotbalovém  

areálu v Havířově-Prostřední Suchá, účetní hodnota 3 968,- Kč, 
inventární číslo 000000012413,   
s tím, že bude provedena v souladu se „Sdělením k  záměru odstranit stavbu“,  
č. j. SSSÚ/47606/2012-2 ze dne 21. 6. 2012.   
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
ekologickou likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku  
v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks: 
 - plynový kotel 150 l z r. 1994, pořizovací cena 711 690,- Kč,  
   inv. č. 000000024007 
v užívání příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, IČ: 7513923,  
sídlo:  Havířov-Město, J. Seiferta 1530/14,   

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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ze 44. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2012 

 
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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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2012 

II.část 
 

 
2978/44RM/2012 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město 
             
2979/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+1 na ulici 1.Máje 959/2 v Havířově-Město 
 
2980/44RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti  1+1   
                                 v domě na ulici  A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě 
 
2981/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark 
 
2982/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+1 na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově-Město 
 
2983/44RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti  1+2  
                                 v domě na ulici  U Lesa 281/1 v Havířově-Městě 
 
2984/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17   
                                 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově-Město 
 
2985/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12   
                                 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1167/1a  v Havířově-Šumbark 
 
2986/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbark 
 
2987/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16  v Havířově-Šumbark 
 
2988/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 67   
                                 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město 
 
2989/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 68   
                                 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město 
 
2990/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+2 na ulici Slovanská 1216/8 v Havířově-Město 
 
2991/44RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
2992/44RM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov 
 
2993/44RM/2012 - Informace o postupu přípravy změn v systému Městské hromadné dopravy  
                                Havířov (MHD) od 9.12.2012 
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2994/44RM/2012 - Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  
                                 hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2012,             
                                 uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
 
2995/44RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o odběru a zneškodnění odpadu sesbíraného   
                                 v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce 
 
2996/44RM/2012 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby  
                                 místních komunikací na období od 1.11.2012 do 31.3.2013 
 
2997/44RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – Smlouva o sdružení zadavatelů 
 
2998/44RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č.2  
                                ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12 
 
2999/44RM/2012 - Stavba 7059 „Zóna Šumbark II Za Teslou - 3.etapa – Obytná ulice Mládí“  
                                 – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 1343/OIV/2012 
 
3000/44RM/2012 - Stavba č. 10062 „Parkovací dům Havířov“ - zahájení zadávacího řízení  
                                 na nadlimitní veřejnou zakázku  
 
3001/44RM/2012 - stavba č. 5008 „Rekonstrukce komunikace  
                                – spojka Šumbarská x Prachatická“  
                                – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/OIV/2012  
 
3002/44RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č. IX 
           
3003/44RM/2012 - Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované  
                                 územní investice pro území ostravské aglomerace 
 
3004/44RM/2012 - Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů školám  
                                 zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu „Stejná šance“,  
                                 financovaného z Operačního programu Vzdělávání  
                                 pro konkurenceschopnost 
 
3005/44RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                 dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
3006/44RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu projektu „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání  
                                 zaměstnanců na MMH“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00015, r. 2012, oddělení  
                                 strategického rozvoje 
 
3007/44RM/2012 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2012 
 
3008/44RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 98. – 121.  
 
3009/44RM/2012 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2012  
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3010/44RM/2012 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou   
                                v majetku statutárního města Havířova od  1.11.2012 do 30.04.2013  
                                a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  
                                pro rok 2012 
 
3011/44RM/2012 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem  
                                 je statutární město Havířov  
 
3012/44RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného   
                                 rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. VI 
 
3013/44RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací 
                                 zřízenou statutárním městem Havířov  
 
3014/44RM/2012 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole 
 
3015/44RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012   
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury 
     
3016/44RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                 Nadačním fondem EVRAZ 
 
3017/44RM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu  
                                 za porušení rozpočtové kázně ve splátkách 
 
3018/44RM/2012 - Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu    
                                 poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012  
 
3019/44RM/2012 - Cena města Havířova 2012 
 
3020/44RM/2012 - Informativní zpráva o podané žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky                   
                                 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací   
                                 přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem  
                                 financí ČR 
 
3021/44RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 organizačního odboru 
3022/44RM/2012 - Výpověď smlouvy o spolupráci 
 
3023/44RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
3024/44RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH 
 
3025/44RM/2012 - Vyhlášení záměru pronájmu objektu veřejných toalet s občerstvením podél  
                                  ul. Na Nábřeží, 736 01 Havířov-Město 
 
3026/44RM/2012 - Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale Žákovská,  
                                 ul. Komunardů, 736 01 Havířov-Město 
 
3027/44RM/2012 - Informace o výsledku volby člena dozorčí rady společnosti Havířovská   
                                 teplárenská společnost, a.s. 
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3028/44RM/2012 - Likvidace pohledávek za P. Lačikem a J. Klubalem  
 
3029/44RM/2012 - Organizační změny Magistrátu města Havířova 
           
3030/44RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Ukrajinu ve dnech 11. - 14.10.2012 
 
3031/44RM/2012 - Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
3032/44RM/2012 - Změna v Komisi rozvojové RMH 
 
3033/44RM/2012 - Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 – NsP Havířov, p.o. 
 
3034/44RM/2012 - Změna v Komisi sociální RMH 
 
3035/44RM/2012 - VZ 2/KP/12 – „Dodávka a montáž čerpacího agregátu pro požární vozidlo 
                                 Tatra 815 CAS 24 JSDH Havířov-Životice“  
          
3036/44RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2012 

II.část 
 

 
2978/44RM/2012 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
prodej bytu č.794/4 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 Čadanovi za kupní cenu 307.488,- Kč 
 
pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem 
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím 

________________________________________________________________________________ 
 
2979/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+1 na ulici 1.Máje 959/2 v Havířově-Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5   
o vel. 1+1 na ulici 1.Máje 959/2 v Havířově-Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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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2980/44RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14 o velikosti  1+1   
                                 v domě na ulici  A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 14 o velikosti 1+1 
v domě na ulici A.Staška 1088/5  v Havířově – Městě, měsíční nájemné u této 
bytové jednotky je  stanoveno ve výši 2.782,- Kč  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2981/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+3 
na ulici Konzumní 380/22 v Havířově – Šumbark 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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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2982/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+1 na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově-Město_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11  
o vel. 1+1 na ulici Na Nábřeží 750/141  v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2983/44RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14 o velikosti  1+2  
                                 v domě na ulici  U Lesa 281/1 v Havířově-Městě_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.14 o velikosti 1+2  
v domě na ulici U Lesa 281/1 v Havířově-Městě, 
měsíční nájemné u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 1.761,- Kč  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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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2984/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17   
                                 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.17   
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2985/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12   
                                 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1167/1a  v Havířově-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.12   
o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1167/1a  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 29.10.2012       

 
s v ě ř u j e 
 
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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2986/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5   
                                 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.5 o vel. 1+2 
na ulici E.Destinnové 1166/16  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto  záměru. 

 
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 29.10.2012       

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2987/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13   
                                o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16  v Havířově-Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.13   
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16  v Havířově – Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka  
podpisem tohoto  záměru. 

 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 29.10.2012       

 
s v ě ř u j e 
 
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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2988/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 67   
                                 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 67   
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 29.10.2012       
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2989/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 68   
                                 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 68   
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana  Ing.Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

 
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 29.10.2012       

 
s v ě ř u j e 
 
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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2990/44RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+2 na ulici Slovanská 1216/8 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+2 
na ulici Slovanská 1216/8  v Havířově – Město 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 29.10.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
2991/44RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 15.9.2012 do 15.10.2012  
    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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 15.9.  
    do 15.10.2012 dle přílohy č.2 
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení  
    v souladu s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4 
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 15.9.  
    do 15.10.2012 dle přílohy č.5 
4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 15.10. 2012  
    dle přílohy č.6    
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
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2992/44RM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
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  
na části pozemku parc.č. 586 v k.ú. Dolní Datyně 
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3  

________________________________________________________________________________ 
 
2993/44RM/2012 - Informace o postupu přípravy změn v systému Městské hromadné dopravy  
                                Havířov (MHD) od 9.12.2012_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o postupu přípravy změn v systému MHD Havířov  
od 9.12.2012, dle závěrů dopravně inženýrské dokumentace  
„Optimalizace dopravní obsluhy území města Havířova“,  
zpracované společností UDIMO, spol. s r.o. Ostrava dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
2994/44RM/2012 - Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  
                                 hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2012,             
                                 uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. Samostatné vyúčtování položky „pohonné hmoty“ (dále jen „PHM“)  
    při závěrečném vyúčtování za r. 2012. 
    Pokud budou náklady na PHM v r. 2012 nižší, než odhadl dopravce, bude   
    rozdíl vrácen na účet statutárního města Havířov. 
 
2. Uzavření Dodatku č. 8 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. 2012  
    ve výši 55 922 320 Kč,   

z toho: 
účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)                51 871 008 Kč  
přiměřený zisk                                       4 051 312 Kč 
 
za podmínky schválení příslušných rozpočtových úprav v Zastupitelstvu 
města Havířova 
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p o v ě ř u j e  
 
primátora města podpisem Dodatku č. 8 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: 11/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
2995/44RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o odběru a zneškodnění odpadu sesbíraného   
                                 v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě číslo E/1092/OMHD/05 se zhotovitelem 
Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, o odběru a zneškodnění odpadu 
vzniklého z činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce z důvodu změny 
přílohy č. 2 – cenového výměru za uložení odpadů – rok 2013  
(změna ceny za uložení komunálního odpadu z 370,-Kč/t na 400,-Kč/t) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě 
číslo E/1092/OMHD/05 o odběru a zneškodnění odpadu vzniklého z činnosti 
pracovníků na veřejně prospěšné práce  
se společností Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287s účinností od 1.1.2013 

 
 Z: vedoucí OKS 

  T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2996/44RM/2012 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby  
                                 místních komunikací na období od 1.11.2012 do 31.3.2013______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e          
 
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2012 do 31.3.2013  
    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 

________________________________________________________________________________ 
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2997/44RM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – Smlouva o sdružení zadavatelů__________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zápis z koordinační schůzky konané dne 18.7.2012 dle Přílohy č. 2   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů v rámci investiční akce „Dopravní 
terminál Havířov“ dle Přílohy č. 1   
 
pověřit  
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o sdružení 
zadavatelů 

________________________________________________________________________________ 
 
2998/44RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č.2  
                                ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12____________________________________ 
 

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

 
1. Změnu usnesení  RMH  č. 2910/43 RM/2012 bod  1  ze dne  3.10.2012 

takto: 
 ,, rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1412/OIV/2012 čl. 3 odst. 1 a 

 Přílohy č. 1 SoD o dodatečné stavební práce za cenu 796 584,22 Kč  
 bez DPH, tj. 955 901,06 Kč s DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1“ 
 
2. úpravu ceny ve smlouvě o dílo  č. 1412/43RM/2012 čl. VII  odst.1 za 

následnou tříletou  údržbu zeleně na částku 479.147,25 Kč bez DPH,   
tj. 574. 976,70 Kč s DPH včetně změny platebních podmínek 

     (1. rok 159.715,75 Kč bez DPH, tj. 191.658,90 Kč s DPH)   
 
3. změnu seznamu předpokládaných subdodavatelů  - příloha č.3,  

SOD  č. 1412/OIV/2012 ve znění přílohy č. 1 
 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012  na provedení 
stavby „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ v rozsahu bodu 2 a 3 
tohoto usnesení 

 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 ze dne 26.6.2012 
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u k l á d á         
 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1412 /OIV/2012  
ze dne 26.6.2012 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 8.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
2999/44RM/2012 - Stavba 7059 „Zóna Šumbark II Za Teslou - 3.etapa – Obytná ulice Mládí“  
                                 – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 1343/OIV/2012______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1343/OIV/2012  a   Přílohy SoD č. 1   
    o dodatečné stavební práce za cenu 129 769,22 Kč bez DPH,  
    tj. 155 723,06 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1343/OIV/2012  a z Přílohy SoD  
    č. 1 stavebních prací za cenu (- 2 130 374,65 Kč bez DPH),  
    tj. (- 2 556 449,51 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1 
 
3. změny položkového rozpočtu stavebních objektů C101, C102, C351, C352, 
    C451, C452 – Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo 1343/OIV/2012   
    související s bodem 1 až 2 tohoto usnesení  
 
4. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy č. 2 
 
5. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/2012  na  provedení 
    stavby č.7059 „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa - Obytná ulice Mládí“ 
    v rozsahu bodů 1 až 4 tohoto usnesení, se společností IMOS Brno, a.s.,  
    IČ: 253 22 257     
        
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/2012 ze  dne 18.6.2012 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1343/OIV/2012  
ze dne 18.6.2012 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
           T: 11.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
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3000/44RM/2012 - Stavba č. 10062 „Parkovací dům Havířov“ - zahájení zadávacího řízení  
                                 na nadlimitní veřejnou zakázku____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce    
   „Parkovací dům Havířov“  
 rozdělení předmětu plnění na části:   ne 
 následné zakázky (opce):    ne  
 
2. druh zadávacího řízení:    soutěžní dialog 
 
3. výši požadované jistoty:    2.000.000,-Kč 
        
4. dobu realizace veřejné zakázky:   
  předpokládané zahájení:  1.4.2013  
             předpokládané ukončení:  bude definováno v návaznosti na jednání  
      se zájemci v soutěžním dialogu                                                                                                                        
 
5. základní kvalifikační předpoklady:   
 podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
 zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
 
6. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona:    
 - výpis z OR a  doklad o oprávnění k podnikání  
 - doklad osvědčující odbornou způsobilost   pro obor „Pozemní stavby“,  
    pro obor „Technologická zařízení staveb“, pro   obor „Dopravní stavby“,  
    pro obor „Statika a dynamika staveb“, pro obor „Architektura“   
    a oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, a to vše 
      ve vztahu k nejméně jedné osobě 
           
7. ekonomická a finanční způsobilost:           
  čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
    zakázku 
 
8. technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona:    

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let,  
včetně osvědčení objednatelů, o realizování alespoň 2 staveb  
(výstavba či přestavba parkovacího domu) o stavebních nákladech nejméně  
100.000.000,- Kč bez DPH/1 stavba a alespoň dalších 3 staveb  
(výstavba či přestavba staveb občanské vybavenosti) o finančním objemu 
nejméně 100.000.000,- Kč bez DPH za každou z nich 

- seznam poskytnutých služeb za poslední 3 roky, včetně osvědčení  
objednatelů, o realizování alespoň 2 služeb (zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a následně ve výkonu autorského 
dozoru týkající se pozemní stavby) s hodnotou stavebních nákladů  
min. 100 mil. Kč bez DPH/každá zakázka 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 5 osob odpovědných  
  za vedení realizace příslušných stavebních prací; a to: 
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- 1 stavbyvedoucí s odbornou způsobilostí v oboru „Pozemní stavby“,  
s praxí v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího u min. 1 stavby (výstavba 
či přestavba parkovacího zařízení, např. parkovací dům, parkovací garáže, 
podzemní garáže) o finančním objemu nejméně 70.000.000,-Kč bez DPH a 
u další min. 1 stavby (výstavba či přestavba stavby občanské vybavenosti) o 
finančním objemu nejméně 90.000.000,-Kč bez DPH a s min. 5letou praxí 
ve funkci stavbyvedoucího za období posledních 7 let 

- 1 zástupce stavbyvedoucího s odbornou způsobilostí v oboru „Pozemní  
stavby“ nebo „Technologická zařízení staveb“ s praxí v oblasti výkonu 
funkce stavbyvedoucího u min. 2 staveb (výstavba či přestavba stavby 
občanské vybavenosti) o finančním objemu nejméně 90.000.000,-Kč  
bez DPH/každá z nich a s min. 5letou praxí ve funkci stavbyvedoucího  
či zástupce stavbyvedoucího za období posledních 7 let 

- 1 specialista na dopravní stavby s odbornou způsobilostí v oboru  
„Dopravní stavby“ s praxí v oblasti výkonu funkce autorizovaného inženýra 
v oboru Dopravní stavby u min. 1 stavby (výstavba či rekonstrukce pozemní 
komunikace nebo křižovatky) o finančním objemu nejméně 20.000.000,-Kč 
bez DPH a min. 3 roky praxe v oboru v posledních 7 letech 

- 1 architekt s odbornou způsobilostí v oboru „Architektura“ s praxí v oblasti  
výkonu funkce architekta u min. 2 projektových dokumentací ke stavbám 
(výstavba či přestavba stavby občanské vybavenosti) o finančním objemu 
každé z nich nejméně 90.000.000,-Kč bez DPH a min. 3letou praxí v oboru 
v posledních 7 letech 

- 1 úředně oprávněný zeměměřičský inženýr s odbornou způsobilostí  
pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v požadovaném rozsahu  
a min. 3letou praxí v oboru v posledních 7 letech 

 
9. jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace     
   
  1. Ing. Petr Smrček      
  2. Ing. Radoslav Basel       
  3. Mgr. Marek Vlachopulos                                    
  4. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
  5. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
 
  Včetně náhradníků: Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš,  
             Ing. Jan Sikora, Ing. Kateřina Mikulová,  
             Zdeněk Konečný       
 
10. zadávací lhůtu:      150 dní 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 28305043,  
realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkovací dům Havířov“  
v rozsahu § 151 zákona 
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u k l á d á 
 
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

 
                                                            Z: vedoucí OIV 
         T: do 5 dnů po uplynutí lhůty  
                                                                                                      uveřejnění předběžného  
              oznámení     
________________________________________________________________________________ 
 
3001/44RM/2012 - stavba č. 5008 „Rekonstrukce komunikace  
                                – spojka Šumbarská x Prachatická“  
                                – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/OIV/2012_____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1567/OIV/2012  v Čl. III. a Příloze č.1 

této SoD o dodatečné stavební práce na stavebním objektu „Komunikace 
s výhybnou a zpevněné plochy“ a „novostavba splaškové kanalizace  
sběrače EC-1“ za cenu 84.180,- Kč bez DPH 

 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1567/OIV/2012 v Čl. III a z  

Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací na stavebním objektu „Komunikace 
s výhybnou a zpevněné plochy“ za cenu   -128.745,- Kč bez DPH       

 
3. změnu položkového rozpočtu u stavebního objektu „Komunikace s výhybnou  

a zpevněné plochy“ a „novostavba splaškové kanalizace sběrače EC-1“ 
Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1567/OIV/2012  související s body 1 a 2 
tohoto usnesení  

 
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/OIV/2012  na  provedení  

stavby č. 5008 „Rekonstrukce komunikace spojka Šumbarská x Prachatická“, 
v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, se Sdružením pro odkanalizování 
města Havířova, sestávajícím ze společností Metrostav a.s., IČ: 00014915, 
IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257, a D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616     

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1567/OIV/2012 ze  dne  6.8.2012 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/OIV/2012  
ze dne 6.8.2012 

                                                                                                   Z: vedoucí OIV 
                                                                                                   T: říjen 2012 

________________________________________________________________________________ 
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3002/44RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č. IX_________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012  
č. IX dle přílohy   
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č. IX dle přílohy  

          Z: vedoucí OIV  
          T: 10/2012                                                               
________________________________________________________________________________ 
 
3003/44RM/2012 - Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované  
                                 územní investice pro území ostravské aglomerace_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní 
investice pro území ostravské aglomerace dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
3004/44RM/2012 - Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů školám  
                                 zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu „Stejná šance“,  
                                 financovaného z Operačního programu Vzdělávání  
                                 pro konkurenceschopnost_________________________________________ 
 

Rada města Havířova   
  
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
úpravu rozpočtu v oblasti mzdových nákladů základním školám na rok 2012 
zapojeným do udržitelnosti projektu Stejná šance formou zvýšení příspěvku na 
provoz základním školám v celkové výši 213.465,- Kč dle přílohy  
 
uložit  
1. ekonomickému odboru zapracovat snížení výdajové části odboru školství  
    a kultury (OJ 3) o částku 213.465,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz  
    základním školám zapojených do udržitelnosti projektu Stejná šance  
    do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2012 o uvedené částky dle přílohy  
 



 
 

USNESENÍ 
ze 44. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2012 
 

48 

2. odboru školství a kultury zaslat finanční prostředky základním školám  
    dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
3005/44RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                 dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
 
3006/44RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu projektu „Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání  
                                 zaměstnanců na MMH“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00015, r. 2012, oddělení  
                                 strategického rozvoje_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu projektu  
"Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na MMH",  
r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00015, na rok 2012 oddělení strategického rozvoje  
dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
3007/44RM/2012 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2012______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úpravu odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 39 222 592,05 Kč. 

________________________________________________________________________________ 
 
3008/44RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 98. – 121._  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtové opatření č. 121., dle důvodové zprávy 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí 
rozpočtové opatření č. 121., dle důvodové zprávy  
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 98. – 120., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 98. – 121. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 060 591,01 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy 855 763,93 tis. Kč 

tř.2 – nedaňové příjmy             34 146,11 tis. Kč 
tř.3 – kapitálové příjmy    5 725,22 tis. Kč 
tř.4 – přijaté transfery                            1 164 955,75 tis. Kč 
  

II. Výdaje celkem (a› + b›)  2 281 476,54 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH      1 983 212,59 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 910,04 tis. Kč 

odbor školství a kultury  54 387,18 tis. Kč 
odbor územního rozvoje 1 775,96 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
odbor organizační 230 665,93 tis. Kč 
odbor sociálních věcí  6 174,61 tis. Kč 
odbor komunálních služeb  272 078,43 tis. Kč 
odbor investiční výstavby 711 528,27 tis. Kč 
odbor správy majetku  18 500,00 tis. Kč 
Městská policie  71 099,26 tis. Kč 
odbor ekonomický        564 709,63 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 40 367,28 tis. Kč 
oddělení kanceláře primátora  10 966,00 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 298 263,95 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 691,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského 705,00 tis. Kč 
MŠ ČSA     827,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba   1 068,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova       845,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů 696,00 tis. Kč 
MŠ Lipová 661,00 tis. Kč 
MŠ Mládí  1 045,00 tis. Kč 
MŠ Moravská           1 726,30 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a           683,00 tis. Kč 
MŠ Petřvaldská 3 363,03 tis. Kč 
MŠ Přímá 1 069,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova 739,00 tis. Kč 
MŠ Radniční  815,00 tis. Kč 
MŠ Resslova 503,00 tis. Kč 
MŠ Sukova       798,00 tis. Kč 
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MŠ Švabinského           809,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí            406,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky     756,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů 513,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje        5 989,72 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína      2 792,84 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká          3 645,72 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody         3 988,36 tis. Kč 
ZŠ Gorkého          3 221,08 tis. Kč 
ZŠ Jarošova       3 023,24 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé         4 192,73 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka   3 210,71 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové         5 241,30 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové            4 586,08 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická     4 788,78 tis. Kč 
ZŠ Moravská     5 938,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží        6 933,13 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská   2 089,07 tis. Kč 
ZŠ Školní      3 283,64 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Zelená    1 392,64 tis. Kč 
ZŠ Žákovská      4 049,76 tis. Kč 
ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 885,00 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 29 059,96 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov     20 225,29 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov           38 594,70 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova      33 410,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov   

 
35 131,00 tis. Kč 

SANTÉ  - Centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb Havířov 

 
13 292,87 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary   38 580,00 tis. Kč 
  

 
III. Financování celkem     

 
+220 885,53 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +553 633,27 tis. Kč 
splátky jistin úvěrů    -452 358,55 tis. Kč 
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
0,00 tis. Kč 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
0,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 
– příjmy 

 
+8 030,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 
– výdaje 

 
-7 250,00 tis. Kč 

změna stavu rozpočtových účtů     +118 830,81 tis. Kč 
 

________________________________________________________________________________ 
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3009/44RM/2012 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2012_________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
- hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku 
- hodnocení tuzemského letního integrovaného rekondičního pobytu dětí  
  s těžkým zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců  
- hodnocení týdenních příměstských táborů dětí  
- hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením   
  a seniorů na Slovensku 
- hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením 
  a seniorů v tuzemsku 
 

dle důvodové zprávy 
________________________________________________________________________________ 
 
3010/44RM/2012 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou   
                                v majetku statutárního města Havířova od 1.11.2012 do 30.4.2013  
                                a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  
                                pro rok 2012_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
    v majetku statutárního města  Havířova od 01.11.2012 do 30.04.2013  
    dle přílohy č. 1 
 
2. doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  
    pro rok 2012 dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
3011/44RM/2012 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem  
                                je statutární město Havířov________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. ukončení výkonu funkce člena školské rady, paní Karly Hakenové,  
    na Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
    příspěvková organizace ke dni 15.10.2012 
 
2. ukončení výkonu funkce člena školské rady, pana Miroslava Kronenberga,  
    na Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace ke dni 15.10.2012 
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j m e n u j e 
 
1. paní Karlu Hakenovou, bytem Družstevnická 24, Havířov-Podlesí  
    členem školské rady na Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814  
    okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 25.10.2012 
 
2. pana Miroslava Kronenberga, bytem Moskevská 1072/7 Havířov-Město  
    členem školské rady na Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497  
    okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 25.10.2012 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu 
 
u k l á d á 
 
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členu školské rady 
2. předat jmenovací dekret novému členu školské rady  
 

          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: říjen 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3012/44RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného   
                                 rozpočtu r. 2012 odboru školství a kultury č. VI_______________________ 
 

Rada města Havířova   
  
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012  
odboru školství a kultury (organizační jednotka 3) č. VI dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
3013/44RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací 
                                 zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací města:  
 
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
(IČ 48 80 54 24)  
v celkové výši 10.000,- Kč  
od pana Marka Světničky, DiS, bytem Čelakovského 1273/10,   
Havířov-Podlesí (IČ 76 09 29 09) dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
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3014/44RM/2012 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole_ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
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 40.000,- Kč  
a poskytnout investiční dotaci ve výši 40.000,- Kč dle přílohy č. 1 
                                                                                  
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 40.000,- Kč  
a poskytnutí investiční dotace ve výši 40.000,- Kč  
do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3015/44RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012   
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________ 
     

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám v celkové výši 29.000,- Kč dle přílohy č. 1 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2012 o uvedené částky  
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
3016/44RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                 Nadačním fondem EVRAZ________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých  
Nadačním fondem EVRAZ  v celkové výši 334.000,- Kč  
příspěvkovými organizacemi města  
dle přílohy č. 1, 2 
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1. Městská knihovna Havířov, Havířov – Město, Svornosti 86/2, budova G  
    (IČ 00 60 12 50) na projekt: 
    Tématické kufříky 

        ..…………………………………………..39.000,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ 61 98 87 23) na projekty: 
     
    Moderní vzdělávání pro všechny 

 ………………………………………….. 155.000,- Kč 
     
    Školní učebna a observatoř v přírodě neboli učíme se o přírodě v přírodě  

………………………………………….. 140.000,- Kč 
________________________________________________________________________________ 
 
3017/44RM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu  
                                 za porušení rozpočtové kázně ve splátkách___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
žádost Slavie HAVÍŘOV o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně  
ve splátkách ze dne 4.10.2012, dle přílohy č. 2 
 
neschválit  
úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 308 500,- Kč  
ve splátkách po dobu 10 let v částce 2 571,- Kč měsíčně ode dne 1.12.2012  
vždy splatnou v termínu k 20. dni v měsíci do 30.11.2022,  
přičemž poslední splátka bude činit 2 551,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
3018/44RM/2012 - Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu    
                                 poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012____  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje  
ze dne 11.10.2012 
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu  
    statutárního města Havířov v roce 2012 Hasičskému záchrannému sboru    
    Moravskoslezského kraje, a to takto:      



 
 

USNESENÍ 
ze 44. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2012 
 

55 

      288 900,- Kč    náklady na opravy podlah, prostor garáže a dílny, 
      111 100,- Kč    náklady na vybavení prostor strojní, chemicko-technické  
                               dílny a dispečinku 
 
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 276/OŠK/2012  
    ze dne 21.03.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
3019/44RM/2012 - Cena města Havířova 2012_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
vyjádření komisí Rady města Havířova k nominacím na Cenu města 2012,  
dle přílohy č. 1 
 
neudělit 
Cenu města Havířova pro rok 2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3020/44RM/2012 - Informativní zpráva o podané žádosti o změnu 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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost o změnu obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 o stanovení míst,  
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická 
herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR  
podanou firmou EKO-TECHNOLOGY, s.r.o. (viz příloha) 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
nevyhovět  
žádosti EKO-TECHNOLOGY, s.r.o. o změnu obecně závazné vyhlášky  
č. 10/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací 
přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR 

________________________________________________________________________________ 
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3021/44RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu r. 2012 organizačního odboru______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
3022/44RM/2012 - Výpověď smlouvy o spolupráci_____________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
výpověď smlouvy č. 1124/MJP/2000 o spolupráci na konzultační, poradenské  
a zprostředkovatelské služby v oblasti pojištění uzavřené dne 9.11.2000  
se společností Respect Ostrava, s.r.o., Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava,  
IČ: 25 37 73 02 z důvodu výběru nového pojišťovacího makléře  

________________________________________________________________________________ 
 
3023/44RM/2012 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2012, dle přílohy č.1                     

________________________________________________________________________________ 
 
3024/44RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise energetické Rady města Havířova  
za uplynulé období roku 2012 dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
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3025/44RM/2012 - Vyhlášení záměru pronájmu objektu veřejných toalet s občerstvením podél  
                                 ul. Na Nábřeží, 736 01 Havířov-Město_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Vyhlášení záměru pronájmu objektu občanského vybavení podél  
    ul. Na Nábřeží, Havířov-Město za podmínek dle vyhlášky veřejné soutěže,  
    rozšířených o zákaz prodeje alkoholických nápojů a bez stanovení minimální  
    výše nájemného  
 
2. Jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
    člen:   náhradník: 

Bc. Daniel Pawlas   Ing. Petr Smrček 
Ing. Václav Wicher   Ing. Janka Baklíková 
Ing. Karel Šlachta   Mgr. Petr Choma  
Bc. Petr Šulc   Miloslav Santarius 

 
p o v ě ř u j e  
 
ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov zajištěním  
veřejné soutěže 

              Z: ředitel SSRZ Havířov 
              T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3026/44RM/2012 - Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale Žákovská,  
                                 ul. Komunardů, 736 01 Havířov-Město______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale Žákovská,  
    ul. Komunardů, 736 01 Havířov-Město za podmínek dle vyhlášky veřejné  
    soutěže rozšířených o zákaz prodeje alkoholických nápojů a bez stanovení  
    minimální výše nájemného  
 
2. Jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  

člen:   náhradník:  
Ing. Petr Smrček     Bc. Daniel Pawlas  
Ing. Václav Wicher   Ing. Janka Baklíková 
Mgr. Petr Choma   Ing. Karel Šlachta                                                
Miloslav Santarius    Bc. Petr Šulc   
          

p o v ě ř u j e  
 
ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov zajištěním  
veřejné soutěže 

             Z: ředitel SSRZ Havířov 
             T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
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3027/44RM/2012 - Informace o výsledku volby člena dozorčí rady společnosti Havířovská   
                                 teplárenská společnost, 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: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS,a.s.“) 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. ukončení ke dni 19.9.2012 funkčního období členky dozorčí rady  
    společnosti HTS, a.s. Vlasty Bangové, zvolené zaměstnanci  
    společnosti HTS, a.s.  
 
2. zvolení pana Ladislava Moravce do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.  
    zaměstnanci společnosti HTS,a.s. ke dni 20.9.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady 
společnosti HTS, a.s. p. Ladislava Moravce od 20.9.2012 dle Přílohy č. 4 
 
u k l á d á 
 
provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 
 

          Z: ředitel HTS, a.s. 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3028/44RM/2012 - Likvidace pohledávek za P. Lačikem a J. Klubalem____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odepsání pohledávky za Patrikem Lačikem, vedenou pod VS: 37801141  
ve výši 5.859,30 Kč pro nedobytnost 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířov schválit  
odepsání pohledávky za Ing. Juliem Klubalem vedenou pod VS: 5400000091 
ve výši 77.500,--Kč z důvodu její nevymožitelnosti pro nedostatek majetku 
dlužníka 
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u k l á d á 
 
odepsat pohledávku za Patrikem Lačikem, vedenou pod VS: 37801141  
ve výši 5.859,30 Kč  

                                                                                                                   Z: vedoucí EO 
                                                                                                                      T: 30.11.20102 
________________________________________________________________________________ 
 
3029/44RM/2012 - Organizační změny Magistrátu města Havířova_______________________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že ke dni 31.1.2013 se vzdává   funkce vedoucí odboru školství  
Magistrátu města Havířova Mgr. Blanka Gelnarová 
 
z ř i z u j e 
 
s účinností od 1.2.2013 oddělení dotací a volnočasových aktivit  
odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova na 292,  
tj. zvýšením počtu o 1 zaměstnance s účinností od 1.2.2013 
 
u k l á d á 

 
1. vyhlásit výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru školství  
    Magistrátu města Havířova 

Z: tajemník MMH 
        T: 11/2012 
 

2. předložit návrh Organizačního řádu Magistrátu města Havířova 
 

Z: tajemník MMH 
        T: 1/2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3030/44RM/2012 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Ukrajinu ve dnech 11. - 14.10.2012 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka 
na Ukrajinu ve dnech 11. – 14.10.2012, dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
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3031/44RM/2012 - Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude  
konat dne 5.l1.2012 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
3032/44RM/2012 - Změna v Komisi rozvojové RMH___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
                                                                         
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
uvolnění funkce člena Komise rozvojové Rady města Havířova  
úmrtím Ing. Dagmar Džupinové 
 
j m e n u j e  
 
Ing. Petra Špoka do funkce člena Komise rozvojové Rady města Havířova 
s účinností ode dne rozhodnutí 

________________________________________________________________________________ 
 
3033/44RM/2012 - Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 – NsP Havířov, p.o. 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit  
změnu účelu poskytnuté investiční dotace ve výši 850 000,- Kč,  
a to k nákupu endoskopické věže pro ORL, pro potřeby  
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace  
se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00 84 48 96  
dle důvodové zprávy 
 
pověřit   
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 1  
k dohodě o poskytnutí dotace zn. 247/OŠK/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3034/44RM/2012 - Změna v Komisi sociální RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
                                                                         
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
uvolnění funkce člena Komise sociální Rady města Havířova z důvodu 
odstěhování paní Petry Ožanové 
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j m e n u j e  
 
paní Ivanu Hodoňovou do funkce člena Komise sociální Rady města Havířova  
s účinností ode dne rozhodnutí 

________________________________________________________________________________ 
 
3035/44RM/2012 - VZ 2/KP/12 – „Dodávka a montáž čerpacího agregátu pro požární vozidlo 
                                Tatra 815 CAS 24 JSDH Havířov-Životice“___________________________  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. výjimku z čl. III odst. 2 Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek  
    malého rozsahu pro veřejnou zakázku na dodávku  
    „VZ 2/KP/12 Dodávka a montáž čerpacího agregátu pro požární vozidlo  
    Tatra 815 CAS 24 JSDH Havířov-Životice“ 
 
2. zaslání objednávky na výměnu čerpacího agregátu požárního vozidla  
    Tatra T815 CAS 24  
    užívaného Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice  
    společnosti KNĚZEK s.r.o., 739 41  Palkovice 597, IČ: 27766837,  
    za cenu 420.000,-Kč bez DPH (504.000,-Kč vč. DPH)  
    a s požadavky uvedenými v příloze č. 1  
 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí oddělení KP podpisem objednávky dle bodu 2. usnesení    

 
  Z: vedoucí KP 

          T: 24.10.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3036/44RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 45. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.11.2012 
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I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/83 270/Kl/2012 
 
V Havířově dne 5.11.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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3037/45RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 45. schůze RMH, konané dne 5.11.2012 
 
3038/45RM/2012 - Schválení programu 45. schůze RMH, konané dne 5.11.2012 

 
3039/45RM/2012 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele MŠ Lípová  
           a návrh na stanovení platu statutárnímu orgánu MŠ Lípová do doby  
                                 jmenování nového ředitele 
 
3040/45RM/2012 - Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 45. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.11.2012 

 

 
 
3037/45RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 45. schůze RMH, konané dne 5.11.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 45.schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.11.2012 
 

                                Ing. Petra Smrčka 
________________________________________________________________________________ 
 
3038/45RM/2012 - Schválení programu 45. schůze RMH, konané dne 5.11.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 45.schůze Rady města Havířova, konané dne 5.11.2012  
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
3039/45RM/2012 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele MŠ Lípová  
           a návrh na stanovení platu statutárnímu orgánu MŠ Lípová do doby  
                                 jmenování nového ředitele_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. rezignaci na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Havířov-Město  
    Lípová 15 paní Xenie Benešové ke dni 5.11.2012 dle přílohy č. 1 
 
2. že do doby jmenování nového ředitele bude na základě pověření  
    (příloha č. 2) vykonávat pracovní činnost statutárního orgánu  
    Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15 paní Bc. Iveta Spurná  
 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy 
Havířov-Město Lípová 15 dle přílohy č. 3 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení 
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2. obeslat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  
    řízení a konkurzních komisích, dotčené subjekty o podání návrhů  
    na jmenování členů konkurzní komise      

 

          Z: vedoucí OŠK 
          T: listopad 2012 

 
 
s t a n o v í 
 
plat statutárnímu orgánu Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15  
od 6.11.2012 dle přílohy č. 4, a to do doby jmenování nového ředitele 

________________________________________________________________________________ 
 
3040/45RM/2012 - Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla_____ 
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
v rámci stavby č. 10050 “Příprava polyfunkčního území areálu  
bývalého dolu Dukla“ odkoupení vodohospodářských staveb: 

- vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2759/32, 2603/1, 585/1, 586/1, 
2738/2, 2742/1, 637/3, 610, 626, 2744, 2759/17, 2741, 2743, 583, 
2738/19, 2750/9, 595, 2738/6, 639/1 v k.ú. Dolní Suchá, v délce 1.107 m,  

     v účetní hodnotě 470.689,- Kč 
- jednotná kanalizace na pozemcích parc. č. 640, 585/2, 2/1, 2750/15, 5/1, 

639/2, 610, 2740, 5/6, 2743, 2691/34, 576, 2/6, 5/5, 650/2, 585/1, 2691/39, 
637/3, 2742/1, 2744, 5/7, 2741, 5/4, 583, 595, 2750/9 v k.ú. Dolní Suchá, 
v délce 1.160 m,  

     v účetní hodnotě 159.246,- Kč, 
v celkové účetní hodnotě  629.935,- Kč 
od vlastníka spol. RPG RE Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, za smluvní kupní cenu ve výši 1,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Bc. Daniel PAWLAS 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro sociální rozvoj 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 46. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.11.2012 

 
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/83 276/Kl/2012 
 
V Havířově dne 14.11.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 46. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.11.2012 

I.část 
 

 
3041/46RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 46. schůze RMH, konané dne 14.11.2012 
 
3042/46RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 44. schůze RMH a ze 45. schůze RMH 
 
3043/46RM/2012 - Schválení programu 46. schůze RMH, konané dne 14.11.2012 
 
3044/46RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
3045/46RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu pro r. 2012 Městské policie Havířov 
 
3046/46RM/2012 - Rozhodnutí o zadání VZ/01/MP/12 – Dodávka radaru k měření  
                                 rychlosti vozidel  
 
3047/46RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3048/46RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas   
                                 s převodem částky 80 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 
 
3049/46RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Kosmonautů,  
                                 Havířov-Podlesí o souhlas s převodem částky 60 000,- Kč z rezervního  
                                 fondu do fondu investičního 
 
3050/46RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – září 2012 
 
3051/46RM/2012 - Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici  
                                 S.K.Neumanna 3/803 v Havířově Město o úhradu nákladů při hrazení  
                                 oprav a rekonstrukcí budov                                                                           
 
3052/46RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1143/20  
                                v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
 
3053/46RM/2012 - Ubytovací řád ubytovny Střední 3/504 Havířov-Šumbark   
 
3054/46RM/2012 - Ceník služeb ubytovny Střední 3/504 Havířov-Šumbark 
 
3055/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark 
 
3056/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7  
                                 o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město 
 
3057/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44   
                                 o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark 
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3058/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2  
                                 o vel. 1+2 na ulici Moskevská 1123/2 v Havířově-Město 
 
3059/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7  
                                 o vel. 1+2 na ulici Moravská 391/5 v Havířově-Šumbark 
 
3060/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                 o vel. 1+2 na ulici Jaselská 1192/6 v Havířově-Město 
 
3061/46RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
3062/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucia Gabčová       
 
3063/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jaroslav Klakla       
 
3064/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Cyril Hanzel       
 
3065/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lukáš Žiga         
 
3066/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Leikepová        
 
3067/46RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Mária Čepigová        
 
3068/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Ing. Karel Šlachta  
                                a Mgr. Zdenka Šlachtová        
 
3069/46RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Renáta Stojková       
 
3070/46RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a přidělení jiného  
                                 obecního bytu – Eva Horváthová      
 
3071/46RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Lenka Novosadová  
                                 a Aneta Novosadová  
 
3072/46RM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Lucia Břusková        
 
3073/46RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Erika Przeczková      
 
3074/46RM/2012 - Opakovaná žádost o pominutí poplatku z prodlení – Renáta Habrová        
 
3075/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark 
 
3076/46RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3,  
                                 k.ú. Šumbark 
 
3077/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá 
 
3078/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá 
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3079/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark 
                                nebo záměr pronájmu pozemku parc.č. 1326/11, k.ú. Šumbark 
 
3080/46RM/2012 - Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím  
 
3081/46RM/2012 - Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek  
                                 parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město 
 
3082/46RM/2012 - Nabídka Zemědělského podniku Rázová na odprodej pozemků  
                                v k.ú. Bludovice a v k.ú. Havířov-město  
 
3083/46RM/2012 - Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27.3.2006,  
                                 k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města      
 
3084/46RM/2012 - Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroAWK s.r.o. 
 
3085/46RM/2012 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice 
 
3086/46RM/2012 - Záměr pronájmu částí pozemků pro umístění panelů s elektronickými  
                                 jízdními řády, k.ú. Havířov-město 
 
3087/46RM/2012 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4601, k.ú. Havířov-město   
 
3088/46RM/2012 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město 
 
3089/46RM/2012 - Výpůjčka pozemků parc. č. 1357/3 a 1357/4, k.ú. Bludovice,  
                                 pro vybudování naučné stezky Stružník     
 
3090/46RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město 
 
3091/46RM/2012 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město 
 
3092/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
3093/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  MEROPS spol. s r.o. 
 
3094/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
             
3095/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Luboše Janča a Jany Jančové  
          
3096/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jaromíra Vaška 
          
3097/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ervína Balona a Jindřišky Balonové         
 
3098/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Heleny Hudákové 
          
3099/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Pavola Jantoše  
                                 a Ing. Pavly Jantošové         

 
3100/46RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH 
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I.část 
 

 
3041/46RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 46. schůze RMH, konané dne 14.11.2012_______ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 46. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 14.11.2012 

                                Mgr. Rudolfa Šimka 
________________________________________________________________________________ 
 
3042/46RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 44. schůze RMH a ze 45. schůze RMH________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 44. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 24.10.2012 a z 45.schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.11.2012  

________________________________________________________________________________ 
 
3043/46RM/2012 - Schválení programu 46. schůze RMH, konané dne 14.11.2012___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 46. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.11.2012  
dle přílohy / upravený dle připomínek členů RMH 

________________________________________________________________________________ 
 
3044/46RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
 

1723/30RM/2012 Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. 
E.Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbarku na  bytové 
jednotky o vel. 1+2   
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1858/32RM/2012 Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. 
H.Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbarku na bytové 
jednotky o vel. 1+2  

2279/36RM/2012 Návrh změn v systému městské hromadné dopravy Havířov 
(MHD) dle závěrů dopravně inženýrské dokumentace 
„Optimalizace dopravní  obsluhy území města Havířova“ 

2281/36RM/2012 VZ/1/ORG/12 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – 
Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ - 
rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky  

2349/37RM/2012 Změna smluvního vztahu a vypořádání pro účely realizace 
stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“  

2614/39RM/2012 Souhlas zřizovatele k zakoupení dovybavení střediska Luna 
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
z prostředků investičního fond 

2692/40RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch SMP Net, s.r.o.  
2694/40RM/2012 Zřízení věcných břemen na pozemcích parc. č. 2468/3  

a parc.č. 2491, k.ú. Bludovice  
2774/41RM/2012 Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1,  

k.ú. Havířov-město 
2776/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Pasze  

a Lenky Paszové          
2780/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tomáše 

Maceczka a Mgr. Lucie Maceczkové          
2782/41RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce as.          
2793/41RM/2012 stavba č. 11020 „ Rozšíření hřbitova v Havířově-

Šumbarku“  – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo  
č. 1714/OIV/11 

2809/41RM/2012  Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – 
„Ostatní dotace a dary“ – Havířovská liga středních škol  

2829/42RM/2012 ZPŘ/11/OIV/12 – SD Reneta Expozice „Historie psaná 
uhlím“ – interiéry a AVTechnika – rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky  

2838/43RM/2012 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířov 

2843/43RM/2012 Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené v rámci 2. 
kola z druhého globálního grantu výzev Moravskoslezským 
krajem pro prioritní osu 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 

2850/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 9 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 
v Havířově-Šumbark 

2851/43RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 23 o vel. 1+2 na ulici H.Malířové 1152/2 
v Havířově-Šumbark 

2877/43RM/2012 Výpůjčka pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace 
staveb: „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická 
Havířov-Šumbark“ a „Oprava silnice II/479 ul. Ostravská 
km 19,540 – 19, 845“    
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2878/43RM/2012 Výpůjčka části pozemku parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město 
2880/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Marie Rudolfové         
2881/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Vojtěcha 

Rygála a Ing. Gabriely Rygálové 
2882/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch JANY ALEŠOVÉ 

s.r.o.     
2883/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Jiřího 

Nápravníka a Miroslavy Nápravníkové 
2884/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Libora Stibora  

a Jiřího Stibora          
2885/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Eleny Jasinské  

a Otakara Jasinského        
2886/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Radima Pieknika  

a Natálie Pieknikové 
2887/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Karla  

Č E R V E N É H O 
2888/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Olgy Staňkové 
2890/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Martina Koukala  

a Martiny Koukalové, Ing. Svatopluka Musiola a Jaroslavy 
Musiolové          

2891/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Martina Kočí a 
Aleny Kočí   

2892/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Petra Kantora a Jany 
Kantorové    

2894/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Ph.D. Radka 
Garziny a Ing. Ph.D. Romany Garzinové 

2899/43RM/2012 Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice 
2905/43RM/2012 Převod plošiny pro vozíčkáře  
2908/43RM/2012 stavba č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na 

ul. Na Záguří – I.etapa“ –  uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 1636/OIV/2012  

2910/43RM/2012 Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ 
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12 

2913/43RM/2012 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací 

2915/43RM/2012 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce 
2979/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout  

byt. jednotku č. 5 o vel. 1+1 na ulici 1.Máje 959/2 
v Havířově-Město 

2980/44RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14  
o velikosti  1+1 v domě na ulici  A.Staška 1088/5 
v Havířově-Městě 

2981/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 4 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 
v Havířově-Šumbark 

2982/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 11 o vel. 1+1 na ulici Na Nábřeží 750/141 
v Havířově-Město 

2983/44RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14 o 
velikosti  1+2 v domě na ulici  U Lesa 281/1 v Havířově-
Městě 
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2984/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 17 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9  
v Havířově-Město 

2985/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 12 o vel. 1+3 na ulici E.Destinnové 1167/1a  
v Havířově-Šumbark 

2986/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16 
v Havířově-Šumbark 

2987/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 13 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1166/16  
v Havířově-Šumbark 

2988/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 67  o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e 
v Havířově-Město 

2989/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 68 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e 
v Havířově-Město 

2990/44RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. 
jednotku č. 4 o vel. 1+2 na ulici Slovanská 1216/8 
v Havířově-Město 

3001/44RM/2012 stavba č. 5008 „Rekonstrukce komunikace - spojka 
Šumbarská x Prachatická“ – uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 1567/OIV/2012  

3002/44RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č. IX           

3011/44RM/2012 Jmenování členů školské rady základních škol, kde 
zřizovatelem je statutární město Havířov  

3035/44RM/2012 VZ 2/KP/12 – „Dodávka a montáž čerpacího agregátu  
pro požární vozidlo Tatra 815 CAS 24 JSDH Havířov-
Životice“           

________________________________________________________________________________ 
 
3045/46RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                 rozpočtu pro r. 2012 Městské policie Havířov_________________________ 
 

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
Městské policie Havířov (organizační jednotka 12) na rok 2012 dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
realizovat přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
Městské policie Havířov (OJ 12) na rok 2012 dle přílohy 

 
          Z: ředitel MP 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
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3046/46RM/2012 - Rozhodnutí o zadání VZ/01/MP/12 – Dodávka radaru k měření  
                                 rychlosti vozidel_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zadat veřejnou zakázku VZ/01/MP/12 – Dodávka radaru k měření rychlosti  
vozidel firmě RAMET C.H.M. a.s., se sídlem Kunovice, IČ: 256 388 91 
za cenu 687 500,- Kč bez DPH (825 000,-Kč vč. DPH)    

________________________________________________________________________________ 
 
3047/46RM/2012 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 122., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
rozpočtové opatření č. 122., dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
3048/46RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas   
                                 s převodem částky 80 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova převod  
částky 80 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a přílohy č.1. 

________________________________________________________________________________ 
 
3049/46RM/2012 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Kosmonautů,  
                                 Havířov-Podlesí o souhlas s převodem částky 60 000,- Kč z rezervního  
                                 fondu do fondu investičního_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kosmonautů, Havířov-Podlesí   
převod částky 60 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního,  
dle důvodové zprávy a přílohy č.1. 

________________________________________________________________________________ 
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3050/46RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – září 2012_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – září 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
 
3051/46RM/2012 - Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici  
                                 S.K.Neumanna 3/803 v Havířově Město o úhradu nákladů při hrazení  
                                 oprav a rekonstrukcí budov_______________________________________                                                                           
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy dle přiložené žádosti  

Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici S. K. Neumanna 3/803 
v Havířově Město ve výši 421 498,60 Kč. Z této částky činí opravy 100 %,  
to je 421 498,60 Kč a investice 0 %.  

 
2. Úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo 199/OSM/2011  

ze dne 31.3.2011 ve výši 4 215,- Kč + DPH 
________________________________________________________________________________ 
 
3052/46RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1143/20  
                                v Havířově-Šumbarku na  bytové jednotky o vel. 1+2___________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 v obytném domě  
na ul. Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2   
 
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

       
          Z: ředitel MRA, s.r.o.  
          T: 28.5.2013 
________________________________________________________________________________ 
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3053/46RM/2012 - Ubytovací řád ubytovny Střední 3/504 Havířov-Šumbark_______________   
 

Rada města Havířova  
  
o d k l á d á  
 
schválení Ubytovacího řádu ubytovny Střední 3/504, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
3054/46RM/2012 - Ceník služeb ubytovny Střední 3/504 Havířov-Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova  
  
o d k l á d á  
 
schválení Ceníku služeb ubytovny Střední 3/504, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
3055/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+3 
na ulici Nákupní 471/7  v Havířově-Šumbark, dle přílohy s úpravou čl. V , ve 
kterém se vypouští bod 2: „2. V případě, že se ve stanoveném termínu 
nepřihlásí žádný zájemce, záměr města se prodlouží.“. 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 19.11.2012 
 

 
s v ě ř u j e 
 
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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3056/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7  
                                 o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+3 
na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město, dle přílohy s úpravou čl. V ,  
ve kterém se vypouští bod 2: „2. V případě, že se ve stanoveném termínu 
nepřihlásí žádný zájemce, záměr města se prodlouží.“. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 19.11.2012 

 
s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3057/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44   
                                 o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.44   
o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 19.11.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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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3058/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2  
                                 o vel. 1+2 na ulici Moskevská 1123/2 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2  
o vel. 1+2 na ulici Moskevská 1123/2 v Havířově-Město, dle přílohy s úpravou 
čl. V, ve kterém se vypouští bod 2: „2. V případě, že se ve stanoveném termínu 
nepřihlásí žádný zájemce, záměr města se prodlouží.“. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 
 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 19.11.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3059/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7  
                                 o vel. 1+2 na ulici Moravská 391/5 v Havířově-Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+2 
na ulici Moravská 391/5  v Havířově-Šumbark, dle přílohy s úpravou čl. V, ve 
kterém se vypouští bod 2: „2. V případě, že se ve stanoveném termínu 
nepřihlásí žádný zájemce, záměr města se prodlouží.“ 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
tohoto záměru. 
 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 19.11.2012 
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s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3060/46RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5  
                                 o vel. 1+2 na ulici Jaselská 1192/6 v Havířově-Město___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5 o vel. 1+2 
na ulici Jaselská 1192/6  v Havířově-Město, dle přílohy s úpravou čl. V, ve 
kterém se vypouští bod 2: „2. V případě, že se ve stanoveném termínu 
nepřihlásí žádný zájemce, záměr města se prodlouží.“. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru. 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 19.11.2012 
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3061/46RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.10.2012 do 1.11.2012 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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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty  v období od 1.10.  
    do 1.11.2012 dle přílohy č.2 
2. seznam nájemců, kterým MRA,s.r.o, prominula poplatky z prodlení  
    v souladu s oprávněním vyplývajícím z mandátní smlouvy dle přílohy č.4 
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb v období od 1.10.  
    do 1.11.2012 dle přílohy č.5 
4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 6.11. 2012  
    dle přílohy č.6    
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
 
3062/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucia Gabčová__________________       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo jednopokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v kterékoliv lokalitě města  
paní Lucii Gabčové, t.b. Jarošova 780/12a, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
3063/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jaroslav Klakla_________________       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Jaroslavu Klaklovi, t.b. Astronautů 1094/9, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
3064/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Cyril Hanzel____________________       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města panu Cyrilu Hanzelovi, t.b. K.V. Raise 1076/1, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
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3065/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu - Lukáš Žiga_____________________         
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se mluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
p. Lukáši Žigovi,  t.b. Dukelská 695/11c, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
3066/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Leikepová______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
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 Leikepové, t.b. V.K. Klicpery 299/9, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží pravomocný rozsudek  
  soudu o rozvodu manželství 
- nájemní smlouva bude s p. M. Leikepovou uzavřena v souladu se Zásadami  
  pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude  
  hrazeno měsíčně  

________________________________________________________________________________ 
 
3067/46RM/2012 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Mária Čepigová______        
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
1. udělení výjimky čl. III,  bodu 1, písm. f)  Zásad pro uzavírání nájemních  
    smluv k obecním bytům „žadatel má v den podání žádosti o obecní byt  
    trvalý pobyt v Havířově“,  
    paní Márii Čepigové, t.b. Svornosti 2297/39, Ostrava-Zábřeh 
 
2. paní Márii Čepigové, t.b. Svornosti 2297/39, Ostrava-Zábřeh  

mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17  o vel. 1+3 
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbarku  pod podmínkou, 
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami 
pro  uzavírání nájemních smluv k obecním bytům a v době, kdy bude 
předmětný byt právně volný s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
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3068/46RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Ing. Karel Šlachta  
                                a Mgr. Zdenka Šlachtová__________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu  se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města max. ve  2. nadzemním podlaží nebo v domě s výtahem  
manž. Ing. Karlu Šlachtovi a Mgr. Zdence Šlachtové, t.b. Edisonova 526/13, 
Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými 
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním 
bytům   

________________________________________________________________________________ 
 
3069/46RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – Renáta Stojková_____________________       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve výši 
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města 
paní Renátě Stojkové, t.b. Obránců míru 703/13, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
3070/46RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a přidělení jiného  
                                 obecního bytu – Eva Horváthová___________________________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 o vel. 1+2 se sníženou 
kvalitou v domě na ul.  Obránců míru 701/9, Havířov-Šumbark  se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
s p. Evou Horváthovou, t.b. Obránců míru 701/9, Havířov-Šumbark  
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  
 
n e s c h v a l u j e 
  
p. Evě Horváthové přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města  

________________________________________________________________________________ 
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3071/46RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Lenka Novosadová  
                                 a Aneta Novosadová______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi p. Lenkou Novosadovou a její dcerou Anetou Novosadovou,  
t.b. 17. listopadu 1105/24, Havířov-Podlesí k bytu č. 10 o vel. 0+2   
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
3072/46RM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Lucia Břusková______________________        
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  25.652,- Kč   
p. Lucii Břuskové, t.b.  Svornosti 86/2, Havířov-Město pod podmínkou,  
že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku  
z prodlení, tj. 25.652,- Kč jmenovanou řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
3073/46RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Erika Przeczková________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  6.021,- Kč  
paní Erice Przeczkové, t.b. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark pod podmínkou, 
že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku  
z prodlení, tj. 6.021,- Kč jmenovanou řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
3074/46RM/2012 - Opakovaná žádost o pominutí poplatku z prodlení – Renáta Habrová_____        
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 2085/34RM/2012 ze dne 4.4.2012 

________________________________________________________________________________ 
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3075/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4 o výměře 14 m2 v kat. území Šumbark  
panu Janu Michálkovi, bytem Havířov-Šumbark, Letní 15 za účelem rozšíření 
zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
3076/46RM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3,  
                                 k.ú. Šumbark____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 a část 
pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2, vše v kat. území Šumbark  
paní Pavlíně Vránové, bytem Havířov-Město, J.Hory 1099/6  
a panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem Havířov-Město, Mírová 1/375  
za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu 
za jeho zpracování s tím, že na prodávaném pozemku nesmí být postaveny  
žádné stavby (např. plot, zpevněnou plochu) a bude užíván pro výsadbu stromů 

________________________________________________________________________________ 
 
3077/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 9 m2  
organizaci AVZO TSČ ČR 76. ZO Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce, 
Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 654 68 589,  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  

________________________________________________________________________________ 
 
3078/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá__________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, zahrada o výměře 518 m2, k.ú. 
Prostřední Suchá, panu Tomáši Blendovskému, bytem Družstevnická 1113/6, 



 
 

USNESENÍ 
ze 46. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.11.2012 
 

20 

Havířov - Podlesí, za účelem zahrady k rodinnému domu,  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o  cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
3079/46RM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark 
                                 nebo záměr pronájmu pozemku parc.č. 1326/11, k.ú. Šumbark__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11, ostatní plocha o výměře 419 m2   
a parc.č. 1326/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  43 m2 v k.ú. Šumbark, 
za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu a hospodářské budovy,  
manželům  Ing. Dominiku Káňovi a Mileně Káňové, bytem Okružní 4/241, 
Havířov-Šumbark 

________________________________________________________________________________ 
 
3080/46RM/2012 - Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím_  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 1642/12 o výměře 6 m2 a části pozemku parc.č. 239, 
nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 239/2 o výměře 5 m2,  
oba k.ú. Šumbark,  
části pozemku parc.č. 703, nově dle GP označené jako pozemek parc.č. 703/2  
o výměře 5 m2 a části pozemku parc.č. 951, nově označené dle GP  
jako pozemek parc.č. 951/2 o výměře 9 m2, oba k.ú. Havířov-město,  
části pozemků parc.č. 1315/6 a parc.č. 1400/24, nově označené dle GP  
jako pozemek parc.č. 1400/37 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
IČ: 24729035 k již postaveným distribučním transformačním stanicím  
za tržní cenu dle znaleckých posudků: 
parc.č. 1642/12,k.ú. Šumbark………………. 3 320,- Kč (tj. cca 553,- Kč/m2) 
parc.č. 239/2,k.ú. Šumbark………………….. 2 500,- Kč (tj. 500,- Kč/m2) 
parc.č. 703/2, k.ú. Havířov-město…………… 4 200,- Kč (tj. 840,- Kč/m2) 
parc.č. 951/2 , k.ú. Havířov-město………….. 7 560,- Kč (tj. 840,- Kč/m2) 
parc.č. 1400/37, k.ú. Prostřední Suchá……… 5 130,- Kč (tj. 570,- Kč/m2) 
+  5 420,- Kč za zpracování znaleckých posudků,  
za kupní cenu celkem 28 130,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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3081/46RM/2012 - Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek  
                                 parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
směnu pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, o výměře 1611 m2, 
v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 2821,  
k.ú. Havířov-město, o výměře 1987 m2,  
ve spoluvlastnictví pana Romana Cieslara, bytem Na Špici 1, Havířov-Město  
a pana Martina Cieslara, bytem J. Škody 190/5, Ostrava,  
bez finančního vyrovnání s tím, že náklady za zpracování znaleckého posudku 
hradí smluvní strany rovným dílem 

________________________________________________________________________________ 
 
3082/46RM/2012 - Nabídka Zemědělského podniku Rázová na odprodej pozemků  
                                v k.ú. Bludovice a v k.ú. Havířov-město______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit  
výkup pozemků parc.č.1048/24, vodní plocha o výměře 96 m2, parc.č.1048/25, 
vodní plocha o výměře 120 m2, parc.č. 1048/26, vodní plocha  
o výměře 199 m2 v katastrálním území Bludovice a výkup pozemku  
parc.č. 4705/5, ost. plocha, ost. komunikace o výměře79 m2  
v katastrálním území Havířov-město   
od vlastníka – Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci  
se sídlem Třanovského 622/11, Praha 63 Řepy, IČ: 13642090 

________________________________________________________________________________ 
 
3083/46RM/2012 - Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27.3.2006,  
                                 k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města_____      
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
zrušit  
část usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27. 3. 2006, v bodě E/1,  
kterým byl pro účely realizace stavby  
“Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“  
schválen bezúplatný převod- přijetí daru, části pozemku k.ú. Šumbark,  
parc. č. 2417, o výměře cca 72 m2, zastavěné  komunikací dle zaměření,  
z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 697 97 111,   
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schválit 
bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1995/6, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, zastavěného částí veřejné komunikace ul. Požárnická,  
o výměře 132 m2,   
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, včetně omezujících a zavazujících 
podmínek, uvedených v čl. III, předložené smlouvy:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy  

řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze 
převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby a 
nelze ji vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího  
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši: 
a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I.  

nebo její část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí 
převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost 
měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši 
ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal; 

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat  
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat, zaplatí 
převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle 
tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, 
a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené 
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo 
zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto 
porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 
termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude 
smluvní pokuta uložena opakovaně. 

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení  
smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování  
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 
zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy 
bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1  
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele 
dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout 
odpovídající součinnost.  

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci  
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 
veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2)  
za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve 
veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal 
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apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení 
převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu 
stanovenou v čl. III. odst. 1. 

________________________________________________________________________________ 
 
3084/46RM/2012 - Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroAWK s.r.o._____ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu městu Havířova schválit 
odkup 29 ks autobusových čekáren od euroAWK s.r.o, se sídlem: Praha 10, 
Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00, IČ: 439 65 117,  
za cenu tržní výši 3.145.000,- Kč celkem, dle znaleckého posudku č. 144-69/12 
ze dne 14.9.2012, a to:  
 

1. panel č. 660111, na pozemku parc.č. 552, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, Lípová  směr AN),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

2. panel č. 660113, na pozemku parc.č. 549, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, Lípová směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

3. panel č. 660115, na pozemku parc.č. 1420, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 121.000,- Kč 

4. panel č. 660117, na pozemku parc.č. 1420, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 121.000,- Kč 

5. panel č. 660119, na pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr AN),  
cena tržní ve výši 135.000,- Kč 

6. panel č. 660123, na pozemku parc.č. 919, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, střed směr AN),  
cena tržní ve výši 130.000,- Kč 

7. panel č. 660127, na pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, u fontány Jitřenka směr Šumbark), 
cena tržní ve výši 90.000,- Kč 

8. panel č. 660129, na pozemku parc.č. 919, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, u fontány Jitřenka směr AN),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

9. panel č. 660131,na pozemku parc.č. 2230/24,k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, nemocnice směr AN),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

10. panel č. 660133, na pozemku parc.č. 203/40, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Nad Terasou směr AN),  
cena tržní ve výši 90.000,- Kč 

11. panel č. 660135, na pozemku parc.č. 308/7, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Nad Terasou směr Šumbark),  
cena tržní 80.000,- Kč 
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12. panel č. 660137, na pozemku parc.č. 929, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, Puškinova směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

13. panel č. 660140, na pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, střed směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 95.000,- Kč 

14. panel č. 660236, na pozemku parc.č. 1237/1, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, nemocnice směr Šumbark), 
cena tržní ve výši 85.000,-Kč 

15. panel č. 660237, na pozemku parc.č. 22, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, Puškinova směr AN),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

16. panel č. 660325, na pozemku parc.č. 2241, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, hotel Merkur směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 85.000,- Kč 

17. panel č. 660327, na pozemku parc.č. 944/257, k.ú. Šumbark,  
autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, H.Malířové směr AN),  
cena tržní ve výši 115.000,- Kč 

18. panel č. 660331, na pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, žel.st. směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 145.000,- Kč 

19. panel č. 660721, na pozemku parc.č. 1106,1108/1, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, obchodní dům směr AN),  
cena tržní ve výši 145.000,- Kč 

20. panel č. 660727, na pozemku parc.č. 2008/35, 2105/590, k.ú. Šumbark, 
autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, 2.etapa Orlí směr AN),  
cena tržní ve výši 80.000,- Kč 

21. panel č. 660729, na pozemku parc.č. 944/48,944/51, k.ú. Šumbark, 
autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, točna Lidická směr AN),  
cena tržní ve výši 80.000,- Kč 

22. panel č. 660731, na pozemku parc.č. 109/1,2, 108, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Těšínská směr AN),  
cena tržní ve výši 100.000,-Kč 

23. panel č. 660737, na pozemku parc.č. 2250/29, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, žel.st. směr AN),  
cena tržní ve výši 150.000,- Kč 

24. panel č. 660741, na pozemku parc.č. 60/1, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Úřad práce směr Ostrava),  
cena tržní ve výši 145.000,- Kč 

25. panel č. 660745, na pozemku parc.č. 60/1, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Úřad práce směr Bohumín),  
cena tržní ve výši 145.000,- Kč 

26. panel č. 660861, na pozemku parc.č. 202/2, k.ú. Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Okrajová u garáží směr Šumbark), 
cena tržní ve výši 93.000,- Kč 

27. panel č. 660887, na pozemku parc.č. 398/1, k.ú.Bludovice,  
autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, zdravotní středisko směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 95.000,- Kč 

28. panel č. 660935, na pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město,  
autobusová čekárna (Havířov, Město, nám.Republiky směr AN),  
cena tržní ve výši 150.000,- Kč 
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29. panel č. 660951, na pozemku parc.č. 1531/3, k.ú. Havířov-město, 
autobusová čekárna (Havířov, Město, nám.Republiky směr Šumbark),  
cena tržní ve výši 160.000,- Kč 

 
u k l á d á  
 
předložit návrh na další provozování a údržbu 29 autobusových čekáren 
odkoupených od euroAWK s.r.o. 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3085/46RM/2012 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú.Bludovice  
o výměře 5 m2,  
paní Ivaně Metelkové, bytem Havířov-Šumbark, Emy Destinnové 1171/3b,  
IČ: 60298367 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, 
časopisů, tabákových výrobků, doplňkovým prodejem drogistického zboží,  
papírenského zboží, balených potravin za podmínek: 
- na dobu neurčitou  od 1.1.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle metodické pomůcky: 
  5 m2 stánek x 1 000,- Kč/m2/rok  =  5 000,- Kč/ročně 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou   
   schůdnost přístupu ke stánku. 
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů 

________________________________________________________________________________ 
 
3086/46RM/2012 - Záměr pronájmu částí pozemků pro umístění panelů s elektronickými  
                                 jízdními řády, k.ú. Havířov-město__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1420 o výměře 3 m2 a parc.č.119  
o výměře 3 m2, k.ú. Havířov-město společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., 
Ostrava, Na Hradbách 1440/16, IČ: 646 13 895  
za účelem umístění dvou kusů elektronických informačních panelů s jízdními 
řády za smluvní  nájemné  ve výši 1,- Kč/rok bez DPH s tím, že náklady  
za spotřebu elektrické energie bude hradit město počínaje od  1.1.2013  
po dobu 5 let od finančního ukončení projektu“Informační panely na 
přestupních terminálech MSK“ 

________________________________________________________________________________ 
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3087/46RM/2012 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4601, k.ú. Havířov-město__   
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 679 m2 k.ú. Havířov- město, v majetku města, 
pro účely výstavby přístupové komunikace k nemovitostem, na náklady 
vypůjčitele, za splnění podmínek stanovených příslušným silničním správním 
úřadem a ve spolupráci s odborem komunálních služeb MMH,   
vypůjčitel: Marián Woźnica, Dlouhá třída 99a, Havířov- Podlesí 
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby uvedení stavby do 
trvalého užívání a  jejího převzetí do správy odborem komunálních služeb, 
nejdéle však do 15.4.2015  

________________________________________________________________________________ 
 
3088/46RM/2012 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město o výměře 20 m2  
Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, ZO Havířov, 
IČ: 26660041 k již postavené plechové buňce , ve které je umístěno košovací 
středisko pro holuby, na dobu určitou do 31.12.2015 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  31.3.2013  
________________________________________________________________________________ 
 
3089/46RM/2012 - Výpůjčka pozemků parc. č. 1357/3 a 1357/4, k.ú. Bludovice,  
                                 pro vybudování naučné stezky Stružník_____________________________     
 

Rada města Havířova  
      
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku pozemků v majetku města v k.ú. Bludovice,  parc.č.1357/3  
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1095 m2 a parc. č. 1357/4  
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4098 m2,   
pro účely vybudování naučné stezky Stružník            
vypůjčitel: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody  
při ZŠ Frýdecké se sídlem A.Jiráska 11, 736 01 Havířov-Podlesí,  
IČ: 711 97 222, 
doba výpůjčky: na dobu 5 let, s možností dalšího prodloužení       
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p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce   

                                                                                                                  Z: vedoucí OSM  
                                                                                                                  T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3090/46RM/2012 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město,  
s paní Ivetou Galatíkovou, místo podnikání i sídlo : Dělnická 432/3,  
736 01 Havířov- Město, IČ : 403 53 532, dohodou ke dni 31.12. 2012 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. E/444/MJP/04  
a Dodatku č.1, zn. 41/D1/OSM/2010 

                                                                                                          
                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3091/46RM/2012 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1 o výměře 7 m2,  
k.ú. Havířov-město paní Heleně Janotové, bytem Karviná-Mizerov, 
Čajkovského 2016, IČ: 742 23 194  
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem květin  na prodejní stánek 
s prodejem balených beskydských sýrů, s doplňkovým prodejem  potravin 
v originálním balení (nealkoholické nápoje, cukrovinky, dárkové zboží  
a v omezeném množství tabákové výrobky), s tím, že ostatní podmínky 
nájemní smlouvy zůstávají v platnosti 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. E/339/OSM//07  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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3092/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s.____ 
       

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1361, 
1531/3, k.ú. Havířov-město, za účelem uložení podzemního telekomunikačního 
vedení v rámci stavby:   
„11010 – 042297 Mediatel Havířov – OK“, za jednorázovou úhradu   
ve výši 13.698,- Kč + DPH, tj. 13.698,- Kč + 2.740,- Kč = 16.438,-Kč celkem 
 
2. 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1339, 1426, 
2173/1, k.ú. Havířov-město,  
za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení v rámci stavby:  
„16010 – 021135 Havířov, Gvuzd, KR“, za jednorázovou úhradu   
ve výši 36.900,- Kč + DPH, tj. 36.900,- Kč + 7.380,- Kč = 44.280,-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. společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,  
se sídlem: Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ : 439 64 435 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.1.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3093/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  MEROPS spol. s r.o._____________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2121/3, 
2593/3, k.ú. Bludovice  za účelem umístění vodovodní a elektropřípojky 
k budově č.p. 401 na pozemku parc.č. 2121/13, k.ú. Bludovice  
ve prospěch MEROPS spol. s r.o., se sídlem: Český Těšín, ul. Strojnická 374, 
PSČ 735 62, IČ : 253 94 282, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč  
+ DPH , tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč = 6.000,- Kč  celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3094/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________  
             

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, za účelem uložení 
podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby: „Metropolitní optická síť  
–  VIII. etapa, 1. stavba „  za jednorázovou úhradu při výměře 1.835,82 m2,  
ve výši 229.477,50 Kč + DPH, tj. 229.477,50 Kč + 45.895,50 Kč  
= 275.373,- Kč celkem, a to:  
dle GP č. 1792 - 661/2011, parc.č.29, 61/1, 61/2, 67, 68, 128, 135, 150, 152, 
164, 165, 171, 173,193, 194, 209, 210, 222, 227, 232, 239, 255, 258, 279, 281, 
307, 309, 312, 314, 321, 331/1, 331/3, 357, 378, 400, 406, 410, 412, 434, 435, 
441, 443/2, 447, 458, 467, 563, 565, 566, 574, 581, 622, 626, 646, 4950,  
k.ú. Havířov-město,ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava, 
Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ  702 00, IČ : 258 16 179. 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                          
                                                                                            Z: vedoucí OSM 
                                                                                            T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3095/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Luboše Janča a Jany Jančové_____  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  
k.ú. Dolní Suchá,  za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu  č.p. 382  
na pozemku parc.č. 2499/22, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Luboše Janča, bytem 735 43 Albrechtice, Hornická 664  
a Jany Jančové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Nad Tratí 382/39, za 
jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH, tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč  
= 3.600,- Kč celkem 
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3096/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jaromíra Vaška_________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2515/6,  
k.ú. Bludovice, za účelem zajištění práva chůze a jízdy na pozemek  
parc.č. 2641/2, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Jaromíra Vaška, bytem Havířov-Město, Dělnická 434/1a,  
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč  
= 3.600,- Kč celkem 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3097/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ervína Balona a Jindřišky Balonové         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1675,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění kanalizační přípojky a vybudování sjezdu 
k rodinnému domu č.p. 186 na pozemku parc.č. 323, k.ú. Prostřední Bludovice, 
ve prospěch Ervína Balona a Jindřišky Balonové, oba bytem Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice 186, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH  
(pro přípojku) a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH  
(pro vybudování sjezdu), tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč (přípojka)  
+ 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd), tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč  
= 4.200,- Kč  celkem 
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3098/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Heleny Hudákové________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému domu  
č.p. 122 na pozemku parc.č. 2624, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Heleny Hudákové, bytem Havířov – Životice, Přátelství 122/9,  
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. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3099/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Pavola Jantoše  
                                 a Ing. Pavly Jantošové____________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2918,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění plynovodní přípojky a vybudování sjezdu  
k  rodinnému domu č.p. 384 na pozemku parc.č. 2914/5, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Pavola Jantoše a Ing. Pavly Jantošové, oba bytem Havířov-
Životce, Severní 384/1b, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH  
(pro přípojku) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH  
(pro vybudování sjezdu), tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč (přípojka)  
+ 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč = 4.200,- Kč  celkem 
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3100/46RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality  
Rady města Havířova za uplynulé období roku 2012 dle příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 46. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.11.2012 

 
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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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 46. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.11.2012 

II.část 
 

 
3101/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Václava Koblihy  
                                 a Světlany Koblihové          
 
3102/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Karla Kvapulinského  
                                 a Ludmily Prokešové 
 
3103/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Kožusznika  
                                a Hany Kožusznikové       
 
3104/46RM/2012 - Zrušení usnesení a schválení věcného břemene ve prospěch  
                                 JANY ALEŠOVÉ s.r.o. 
 
3105/46RM/2012 - Věcná břemena k doplněným přeložkám energetických sítí, realizovaným  
                                 v rámci stavby: „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita  
                                 za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“  
 
3106/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/7, k.ú. Bludovice,             
                                 v majetku spotřebního družstva Jednota - Jedność     
  
3107/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže  
 
3108/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí – MUDr. Jiří Spilka 
 
3109/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí – MUDr. Rostislav Graňák 
 
3110/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí – MUDr. Eliška Szeligová 
 
3111/46RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech  
 
3112/46RM/2012 - Výsledky veřejných soutěží 
 
3113/46RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech  
 
3114/46RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Pavlovova 587/10,  
                                Havířov-Město 
                                Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
3115/46RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,  
                                Havířov-Podlesí  
 
3116/46RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Generála  
                                Svobody 280/24, Havířov-Šumbark 
                                Souhlas s umístěním sídla společnosti 
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3117/46RM/2012 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou,  
                                 obecný záměr pronájmu nebytových prostor 
 
3118/46RM/2012 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou 
 
3119/46RM/2012 - Ukončení nájmu nebytových prostor Městskému kulturnímu středisku  
                                 Pronájem nebytových prostor Městské knihovně Havířov 
 
3120/46RM/2012 - Městské podnikatelské centrum - žádost o souhlas s podnájmem   
                                nebytových prostor  
                                Souhlas s umístěním sídla společnosti 
           
3121/46RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
3122/46RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základní škole 
 
3123/46RM/2012 - Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení  
 
3124/46RM/2012 - Předání 2 klimatizačních jednotek k hospodaření Městské knihovně  
                                Havířov  
 
3125/46RM/2012 - Využití majetku – ztráty, nálezy, věci po zemřelém  
 
3126/46RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného 
                                 rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku -  č. II. 
 
3127/46RM/2012 - Výpůjčka části obytných domů k umístění kamerových systémů 
 
3128/46RM/2012 - Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013 - zahájení zadávacího řízení 
                                 na nadlimitní veřejnou zakázku 
 
3128/46RM/2012 - Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013 - zahájení zadávacího řízení 
                                 na nadlimitní veřejnou zakázku 
 
3129/46RM/2012 - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku  
                                 na služby – „Metropolitní síť města Havířova – výběr zpracovatele  
                                 na projekční práce k MAN“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07391 
 
3130/46RM/2012 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Havířov“  
                                 do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
 
3131/46RM/2012 - Smlouva o financování projektu „Historie psaná uhlím – hornické tradice  
                                 partnerských měst Havířova a Jastrzębie-Zdróju“ z Fondu mikroprojektů  
                                 Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu  
                                 Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013  
 
3132/46RM/2012 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje  
                                 statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“ 
 
3133/46RM/2012 - Ukončení  Výzvy č. 01 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města  
                                 „Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Regenerace bytových domů   
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3134/46RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov  
 
3135/46RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Vyšší odborná škola  
                                DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 
 
3136/46RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku - MŠ Kosmomautů,p.o.         
 
3137/46RM/2012 - Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo ředitele MŠ Lípová 
 
3138/46RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Žákovská 
 
3139/46RM/2012 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013 
 
3140/46RM/2012 - Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba  
                                 pod širým nebem 
         
3141/46RM/2012 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro děti se zdravotním 
                                postižením v mateřských školách od školního roku 2012/2013 
 
3142/46RM/2012 - Písemná odpověď na petici související s Mateřskou školou Havířov-Město  
                                Lípová 15 
 
3143/46RM/2012 - Smlouva mezi statutárním městem Havířov a Krajským ředitelstvím    
                                 policie Moravskoslezského kraje o výpůjčce 
 
3144/46RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu  
                                roku 2012 odboru sociálních věcí   
  
3145/46RM/2012 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013  
 
3146/46RM/2012 - „Náměstí T. G Masaryka“ - Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla  
                                 vyvolané investiční výstavbou 
 
3147/46RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č. X 
           
3148/46RM/2012 - Výpůjčka nebytových prostor – Městské informační centrum v objektu  
                                 Kina Centrum 
 
3149/46RM/2012 - Výpůjčka nebytových prostor ve Společenském domě Havířov  
                                 – Stálá expozice k historii města Havířova 
 
3150/46RM/2012 - OŘ/10/OIV/12 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou Regenerace  
                                 obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b a M. Pujmanové 20, 22, 24“  
                                 - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky 
 
3151/46RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta zástupců města Havířova do polského Sejmu  
                                 ve Varšavě ve dnech 19. – 20.11.2012  
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3152/46RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu oddělení  
                                 kancelář primátora na rok 2012 
 
3153/46RM/2012 - Rezignace na funkci vedoucího odboru 
           
3154/46RM/2012 - Petice za ustoupení od záměru CSM sv. Jana Boska na vybudování zvonice  
                                 či kaple - text odpovědi  
 
3155/46RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 46. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.11.2012 

II.část 
 

 
3101/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Václava Koblihy  
                                 a Světlany Koblihové_____________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4166/1,  
k.ú. Havířov-město za účelem umístění  kanalizační, elektropřípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1560 na pozemku parc.č. 4255/3, 
k.ú. Havířov-město, ve prospěch Ing. Václava Koblihy a Světlany Koblihové, 
oba bytem Havířov-Město, Radniční 639/2, za jednorázovou úhradu  
ve výši 500,- Kč+ DPH ( pro každou přípojku ) a za jednorázovou úhradu ve 
výši  3.000,- Kč + DPH ( pro vybudování sjezdu ), tj. 2 x 500,- Kč + 200,- Kč  
= 1.200,- Kč (přípojky) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 1.200,- Kč + 3.600,- Kč = 4.800,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3102/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Karla Kvapulinského  
                                 a Ludmily Prokešové_____________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 318,  
k.ú. Dolní Datyně  za účelem umístění vodovodní přípojky k rozestavěné 
budově na pozemku parc.č. 321/6, k.ú. Dolní Datyně, ve prospěch Karla 
Kvapulinského a Ludmily Prokešové, oba bytem Orlová-Lutyně, Okružní 936, 
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. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3103/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Kožusznika  
                                a Hany Kožusznikové_____________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4705/4,  
k.ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování  
sjezdu k  rodinnému domu č.p. 1545 na pozemku parc.č. 4655/2,  
k.ú. Havířov-město, ve prospěch Roberta Kožusznika a Hany Kožusznikové, 
oba bytem Havířov-Město, Formanská 1545/10f, za jednorázovou úhradu  
ve výši 500,- Kč+ DPH (pro přípojku) a za jednorázovou úhradu  
ve výši 3.000,- Kč + DPH ( pro vybudování sjezdu ), tj. 500,- Kč + 100,- Kč  
= 600,- Kč (přípojka) + 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč = 4.200,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3104/46RM/2012 - Zrušení usnesení a schválení věcného břemene ve prospěch  
                                 JANY ALEŠOVÉ s.r.o.___________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení č. 2882/43RM/2012 ze dne 3.10.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2662/1,  
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění plynovodní přípojky a vybudování 
sjezdu k budově č.p. 1479  na pozemku parc.č. 2555/5, k.ú. Prostřední Suchá  
ve prospěch JANY ALEŠOVÉ s.r.o, se sídlem: Havířov- Prostřední Suchá,  
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U Skleníku 340/9, PSČ 735 64, IČ : 258 41 424, za cenu 24.000,- Kč celkem,  
a to v sedmi splátkách, první splátka ve výši 12.000,- Kč, šest splátek  
po 2.000,- Kč měsíčně, počínaje měsícem následujícím po zaplacení první 
splátky, dle žádosti MUDr. Jany Alešové 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                         Z: vedoucí OSM 
                                                                                         T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3105/46RM/2012 - Věcná břemena k doplněným přeložkám energetických sítí, realizovaným  
                                 v rámci stavby: „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita  
                                 za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“___________________________  
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby č. 7059 „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, 
lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“  
zřízení věcného břemene a umístění stavby na pozemcích k. ú. Šumbark, 
v majetku povinného, města Havířov  parc. č. 944/286, 944/288, 944/314, 
944/315, 944/322, 944/343, 944/372, 944/375, 944/377, 944/516, 944/517, 
944/525, 944/587, pro účely umístění přeložky vedení VN 22kV  
v délce cca 1 m a přeložky vedení NN 0,4kV, v délce cca 38 m,   
pro oprávněného, vlastníka umístěných podzemních vedení,  
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
IČ: 247 29 035          
- hodnota věcného břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, vzhledem k tomu,  
že se jedná o přeložky vyvolané stavbou města   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlas s umístěním stavby                                                                                        

 
                                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
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3106/46RM/2012 - Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/7, k.ú. Bludovice,             
                                 v majetku spotřebního družstva Jednota - Jedność____________________     
  

Rada města Havířova   
 
r u š í  
 
část usnesení RMH 5435/82/10, ze dne  8. 9. 2010, v bodě 7, kterým bylo  
schváleno zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/7 k.ú. Bludovice, 
ve vlastnictví povinného, Jednota – Jedność, spotřebního družstva, Tovární 
283/13, 737 01 Český Těšín, IČ: 000 32 387, pro oprávněného vlastníka 
přeložky veřejného osvětlení umístěné na pozemku v rozsahu dle zaměření,  
dle znaleckého posudku, na náklady investora, + DPH            
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/7 k.ú. Bludovice,  
ve vlastnictví povinného, Jednota – Jedność, spotřebního družstva, Tovární 
283/13, 737 01 Český Těšín, IČ: 000 32 387,   
pro oprávněného, statutární město Havířov, vlastníka přeložky veřejného 
osvětlení umístěné na pozemku v rámci výstavby okružní křižovatky na sil. I/11 
ul. Těšínská, v rozsahu dle zaměření 62,8 m2, hodnota břemene: dle znaleckého 
posudku 7.370,- Kč + DPH          
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene        
                                                                                

                                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                                             T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3107/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor formou veřejné soutěže___________  
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o dalším postupu při pronájmu nebytových prostor  
o výměře 26,55 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
3108/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí – MUDr. Jiří Spilka_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 119,32 m2 ve 2. 
poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
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spol. Asclepiades – interna a gastroenterologie s.r.o., zast. jediným společníkem 
MUDr. Jiřím Spilkou, k poskytování služeb v oboru vnitřního lékařství  
a gastroenterologie  

________________________________________________________________________________ 
 
3109/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí – MUDr. Rostislav Graňák___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 127,26 m2 ve 2. 
poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
spol. Ad Gyn, spol. s r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Rostislavem Graňákem, sídlo: Sokolská 23/21, Havířov-Šumbark, 
k poskytování služeb v oboru gynekologie a porodnictví  

________________________________________________________________________________ 
 
3110/46RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí – MUDr. Eliška Szeligová____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o stažení žádosti MUDr. Elišky Szeligové  
 
s c h v a l u j e  
 
vyřazení tohoto bodu ze schváleného programu 46.schůze RMH 

________________________________________________________________________________ 
 
3111/46RM/2012 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 24,24 m2 v suterénu obytného  

domu ul. Mozartova 1065/11, Havířov-Město,  
p. Alexandru Kainovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

 
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného 

domu ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,  
p. Zdeňce Bořutové, jako sklad pro vlastní potřebu 

 
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,04 m2 v suterénu obytného  

domu ul. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město,  
p. Vladimíru Konečnému, jako sklad pro vlastní potřebu 
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4. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 12,86 m2 v suterénu  
obytného domu ul. Hakenova 725/5, Havířov-Město,  
p. Evě Hruškové, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
3112/46RM/2012 - Výsledky veřejných soutěží________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. nabídku do veřejné soutěže p. č. 8/OSM/2012 – na pronájem nebytových  

prostor – garáže v obytném domě na ul. Generála Svobody 21,  
Havířov-Šumbark, kterou podal p. Jaroslav Majtán 

 
2. nabídku do veřejné soutěže p. č. 9/OSM/2012 – na pronájem nebytových  

prostor – garáže v obytném domě na ul. Marie Pujmanové 4,  
Havířov-Šumbark, kterou podal p. Zdeněk Molnár-Suják 

 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 20,52 m2  

v suterénu obytného domu na ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark, 
s p Jaroslavem Majtánem, bytem ul. Generála Svobody 21, Havířov-
Šumbark, za podmínek: 
- nájemné 740,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

 
2. uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2  

v suterénu obytného domu na ul. Marie Pujmanové 4, Havířov-Šumbark,  
s p. Zdeňkem Molnár-Sujákem, bytem ul. Marie Pujmanové 4,  
Havířov-Šumbark, za podmínek: 
- nájemné 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

________________________________________________________________________________ 
 
3113/46RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 1,13 m2 v 5. poschodí obytného  

domu na Hlavní tř. 441/67, Havířov-Město,  
p. Romanu Tesařovi, jako sklad pro vlastní potřebu 
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2. pronájem nebytových prostor o výměře 19,50 m2 v suterénu obytného domu  
ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,  
p. Mariánu Kinkovi, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
3114/46RM/2012 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě ul. Pavlovova 587/10,  
                                Havířov-Město 
                                Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 82,85 m2 v přízemí  

obytného domu ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město,  
nájemkyni MUDr. Zině Dlouhé, IČ: 48426105, dohodou k 30. 11. 2012 

 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 82,85 m2 v přízemí  

obytného domu ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město,  
spol. MUDr. Zina Dlouhá s.r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Zinou Dlouhou, k provozování ordinace praktického lékaře,  
za podmínek: 
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1.12.2012 

 
3. umístění sídla společnosti MUDr. Zina Dlouhá s.r.o., v nebytových  

prostorách o celkové výměře 82,85 m2 v přízemí obytného domu  
ul. Pavlovova 587/10, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
 
3115/46RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83,  
                                Havířov-Podlesí__________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,62 m2  

v 1. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
nájemkyni MUDr. Simoně Janáčkové, IČ: 49591932, dohodou 30.11.2012 

 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,62 m2 v 1.poschodí  

zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
spol. MUDr. Simona Janáčková s.r.o., sídlo: Březová 906/20,  
Havířov-Bludovice, k provozování ordinace praktického lékaře,  
za podmínek: 
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- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za ordinaci 
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 
- nájem na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2017 

________________________________________________________________________________ 
 
3116/46RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na ul. Generála  
                                 Svobody 280/24, Havířov-Šumbark 
                                 Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 109,46 m2  

v 1. poschodí zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, 
Havířov-Šumbark, nájemkyni MUDr. Heleně Mrozovské, IČ: 45215529, 
dohodou k 30. 11. 2012 

 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 109,46 m2 v 1. poschodí  

zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, 
spol. MUDr. Helena Mrozovská s.r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Helenou Mrozovskou, k provozování ordinace praktického lékaře,  
za podmínek: 
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za ordinaci 
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1.12.2012 

 
3. umístění sídla společnosti MUDr. Helena Mrozovská s.r.o., v nebytových  

prostorách o celkové výměře 109,46 m2 v 1. poschodí zdravotního střediska 
na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark 

________________________________________________________________________________ 
 
3117/46RM/2012 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou,  
                                 obecný záměr pronájmu nebytových prostor_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 49,11 m2 v 1. NP  budovy  
    zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,  
    p. Alici Barchanské, IČ: 88629121, dohodou k 31.12.2012 
 
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 49,11 m2 v 1. NP   
    budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark 
 

 
Členka RMH p. Alice Hegyi (KSČM) v tomto bodě nehlasovala z důvodu střetu zájmu 
________________________________________________________________________________ 
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3118/46RM/2012 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného  
domu ul. K. V. Raise 1082/8, Havířov-Město, nájemci p. Pavlu Bujokovi,  
dohodou k 31.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3119/46RM/2012 - Ukončení nájmu nebytových prostor Městskému kulturnímu středisku  
                                 Pronájem nebytových prostor Městské knihovně Havířov______________ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu 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,  
dohodou k 30.11.2012 

 
2. pronájem nebytových prostor – místnosti č. 037 o výměře 36,64 m2  

v suterénu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250,  
k uskladnění hornických exponátů, za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/měsíc bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3120/46RM/2012 - Městské podnikatelské centrum - žádost o souhlas s podnájmem   
                                 nebytových prostor  
                                 Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. podnájem nebytových prostor - místnosti č. 209 o výměře 24,70 m2  

a podílu na společných prostorách o výměře 10,60 m2 ve 2. nadzemním 
podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, 
nájemkyni Ing. Janě Kolářové, IČ: 48008486,  
pro spol. NOVUM – svornik s.r.o., zast. jednatelem p. Marianem Karolem 
Polusem, bytem Owocova 5, Gliwice, Polská republika,  
za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

 
2. umístění sídla společnosti NOVUM – svornik s.r.o., v nebytových prostorách 

o výměře 24,70 m2 ve 2. nadzemním podlaží Městského podnikatelského 
centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
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3121/46RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení  
Havířov, IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor – místnosti č. 10  
v  objektu Městské sportovní haly, ul. Astronautů 2, Havířov-Město,  
občanskému sdružení Rugby club Havířov, IČ: 66182697, za podmínek: 
- účel: sklad výzbroje a archiv 
- výměra nebytových prostor:  12 m2 
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2012 
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
3122/46RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základní škole_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  
IČ: 48805513, pronájem nebytových prostor v areálu školy  
p. Přemyslu Karoskovi, IČ: 73240508, za podmínek: 
- účel: sklad nářadí 
- výměra nebytových prostor: 22,25 m2 
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1.1.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné: 224,- Kč/m2/rok 
- hrazení paušálních a zálohových plateb za služby 

________________________________________________________________________________ 
 
3123/46RM/2012 - Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení___  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit    
 
1. předání discgolfového hřiště v pořizovací ceně 305 289,60 Kč  

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,   
IČ 00 30 67 54, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona  
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
2. bezúplatný převod drobného majetku - 130 ks disků v celkové pořizovací  

ceně 25 200,- Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov,  IČ 00 30 67 54 

________________________________________________________________________________ 
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3124/46RM/2012 - Předání 2 klimatizačních jednotek k hospodaření Městské knihovně  
                                 Havířov________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit   
předání 2 klimatizačních jednotek,  inv. číslo 000000028175 a 000000028176 
v celkové pořizovací ceně 1 323 184,13 Kč příspěvkové organizaci  
Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50   
k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, a tím předání majetku k hospodaření  
Městské knihovně Havířov v celkové výši 10 812 987,25 Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
3125/46RM/2012 - Využití majetku – ztráty, nálezy, věci po zemřelém_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
 
1. nabytí nalezených movitých věcí dle § 135, odst. 4, zák. 40/1964,  
    obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 

 
2. nabytí majetku po zemřelém, jemuž statutární město Havířov zařizovalo  
    pohřeb 

 
3. likvidaci většiny takto nabytých věcí    

 
4. předání ložního prádla po zemřelém odboru sociálních věcí k dalšímu využití  
  
s c h v a l u j e             
 
odprodej věcí nabytých jako věci nalezené a opuštěné dle přílohy č. 2 
prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí 

________________________________________________________________________________ 
 
3126/46RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného 
                                 rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku - č.II.________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 (č. II.) odboru správy majetku (organizační jednotka 11)  
dle přílohy. 
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u k l á d á 
 
realizovat přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
odboru správy majetku (OJ 11) na rok 2012 (č.II) dle přílohy 
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3127/46RM/2012 - Výpůjčka části obytných domů k umístění kamerových systémů_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce části obytných domů na ul. Anglická 787/1a,  
ul. Odboje 723/1, ul. Dukelská 639/2, ul. Šenovská 739/17, Havířov-Šumbark,  
ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., k umístění kamerových systémů  
pro Městskou polici Havířov,  
mezi spol. RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127 a statutárním městem Havířovem, 
IČ: 00297488, za podmínek: 
- na dobu neurčitou s podmínkou umístit na uvedené nemovitosti kamerový 

systém 
- výpovědní lhůta tři měsíce 
- po ukončení trvání smlouvy z jakýchkoliv důvodů odstraní vypůjčitel 

kamerový systém na vlastní náklady a uvede místo umístění na budově do 
původního stavu 

 Z: ředitel MP Havířov 
 T: 31.12.2012 

p o v ě ř u j e 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města,  podpisem smlouvy o výpůjčce 

________________________________________________________________________________ 
 
3128/46RM/2012 - Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013 - zahájení zadávacího řízení 
                                 na nadlimitní veřejnou zakázku____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
v plném znění usnesení č. RMH 2440/38RM/2012 ze dne 13.6.2012  
dle důvodové zprávy 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. návrh smlouvy o společném postupu a smlouvy o sdružení  

při centralizovaném zadávání veřejné zakázky  
„Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013“ ve znění přílohy č. 1 a 2 
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2. seznam příspěvkových organizací a obchodních společností pro uzavření  
smluv o společném postupu a smluv o sdružení při centralizovaném zadávání 
veřejné zakázky „Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013“  
ve znění přílohy č. 3 

 
3. návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů  

ve znění přílohy č. 4 a 5  
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření smluv o společném postupu a o sdružení při centralizovaném  

zadávání veřejné zakázky „Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013“  
mezi statutárním  městem Havířov, příspěvkovými organizacemi  
a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3 

 
2. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

„Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013“   
rozdělení předmětu plnění na části:      ano – 4 části  
následné zakázky (opce):                           ne  

 
 3. dílčí plnění:     ano  
     poskytnutí zálohy:    ano  
     čerpání dotace:              ne                                              
                              
4. druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5,  

písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů (nákup na komoditní burze) 

 
5. varianty nabídky:               ne 
     
6. dobu realizace veřejné zakázky:               
    předpokládané zahájení:    1.1.2013 (plyn) a 1.4.2013 (elektřina) 
    předpokládané ukončení:   31.12.2013  
 
7. základní hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
      – hodnocení formou elektronické aukce  
      na komoditní burze                
 
p o v ě ř u j e  
 
1. společnost  FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,  

IČ: 26439573, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu § 151  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
2. primátora města Havířova podpisem:  

a) smluv o společném postupu a smluv o sdružení při centralizovaném  
zadávání veřejné zakázky „Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013“ mezi 
statutárním městem Havířov a příspěvkovými organizacemi a obchodními 
společnostmi uvedenými v příloze č. 3 

b) plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů  
c) přihlášek aukcí k obchodování elektřiny a plynu (vysoké a nízké napětí  

u elektřiny a malo a velkoodběr u plynu) 
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u k l á d á  
 

1. zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti  
FIN-servis, a.s.  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 19.11.2012 

 
2. zajistit výklad ustanovení Čl. VII odst. 2 Zásad hospodaření s majetkem  

města zn. ZS/23/ZMH/2009 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 12/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3129/46RM/2012 - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku  
                                 na služby – „Metropolitní síť města Havířova – výběr zpracovatele  
                                 na projekční práce k MAN“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07391____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby   

„Metropolitní síť města Havířova – výběr zpracovatele na projekční práce  
k MAN“ 

 
rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
následné zakázky (opce):   ne  

 
2. dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ne        
čerpání dotace:    ano 

      
3. druh a forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:  

1. Accenture Central Europe B.V., organizační složka, Praha 2,  
Jiráskovo náměstí 6, IČ: 16188632 

2. ATTN Consulting s.r.o., Olomouc, Krapkova 280/7,  IČ: 25894978  
3. Ernst & Young, s.r.o., Praha 2, Karlovo náměstí 10,  IČ: 26705338 
4. McGreen a.s., Třinec-Lyžbice, nám. Svobody 527,  IČ: 28525370 
5. NAVIGA 4, s.r.o., Praha 8-Karlín, Pobřežní 249/46,  IČ: 26756102 

 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:  
   předpokládané zahájení:  01/2013 
   termín ukončení:   nejpozději do dvou měsíců  
       ode dne podpisu smlouvy 
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7. základní hodnotící kritérium:                      ekonomická výhodnost nabídky  
    dílčí hodnotící kritéria:        
    nabídková cena v Kč bez DPH  60 % 
    způsob plnění veřejné zakázky  40 % 
    (se subkritérii: ucelenost způsobu plnění veřejné zakázky   40% 
                            vhodnost a smysluplnost navržených metod  30% 
                            vzájemná provázanost jednotlivých aktivit   30%) 
 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  

- v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými 
doklady 

 
9. profesní kvalifikační předpoklady:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis  
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění  
či licenci 

 
10. technické kvalifikační předpoklady:  

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu,  
a to 1 vedoucího a min. 2 dalších členů s vysokoškolským vzděláním, 
přičemž vedoucí musí mít min. 3letou praxi s přípravou technických řešení 
pro projekty obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky  

 
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:     náhradník:   
1. Ing. Petr Smrček    1. Ing. Eduard Heczko  
2. Ing. Jiří Martinek    2. Mgr. Rudolf Šimek   
3. Ing. Ladislav Nedorost   3. Ing. Vladan Almáš   
4. Ing. Petr Boháček   4. Ing. Miroslav Mynář 
5. Jiří Kubala    5. Ing. Roman Krystek 
6. Bc. Alena Kleinbauerová  6. Bc. Petra Gregorová 
7. Mgr. Eva Havlů    7. Ing. Hana Navrátilová 

 
12. zadávací lhůtu:               60 dnů  

 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  

v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  

a násl. zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  

nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
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4. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem  
Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace  
na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, 
oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění 
prokázání kvalifikace  

 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 
 
u k l á d á  
 
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání  

nabídky a prokázání kvalifikace 
                                                                                                Z: vedoucí OPS 
         T: do 3 dnů od předání   
              podepsané zadávací 

     dokumentace 
 

2. zpracovat a předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu  
 
                                                                                           Z: vedoucí OSR 
         T:  11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3130/46RM/2012 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Havířov“  
                                 do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko_______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Havířov“  
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 
Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
žádosti o dotaci včetně příloh a ostatních dokumentů souvisejících s realizací 
projektu „Dopravní terminál Havířov“ 

________________________________________________________________________________ 
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3131/46RM/2012 - Smlouva o financování projektu „Historie psaná uhlím – hornické tradice  
                                 partnerských měst Havířova a Jastrzębie-Zdróju“ z Fondu mikroprojektů  
                                 Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu  
                                 Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013___________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o financování projektu „Historie psaná uhlím – hornické 
tradice partnerských měst Havířova a Jastrzębie-Zdróju“ z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 v celkové výši 30.000 Eur 
s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska, se sídlem 
Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín, IČ 68149468, ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
Smlouvy o financování projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu Přeshraniční spolupráce  
ČR-PR 2007-2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3132/46RM/2012 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje  
                                 statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
změny monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního 
města Havířova „Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
3133/46RM/2012 - Ukončení  Výzvy č. 01 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města  
                                 „Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Regenerace bytových domů____________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
Oznámení o ukončení Výzvy č. 01 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
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3134/46RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48)  
v celkové výši 20.000,- Kč  
od MUDr. Vítězslavy Brabcové, bytem Astronautů 1133/1, Havířov-Město  
(IČ: 48 42 65 21),  
v celkové výši 20.000,- Kč  
od MUDr. Romana Michálka, bytem Karvinská 1230/32, Havířov-Město  
a v celkové výši 5.000,- Kč  
od ZO OS KOVO, ArcelorMittal a.s., se sídlem Vratimovská 689,  
Ostrava – Kunčice (IČ: 18 05 10 65) dle přílohy č. 1, 2, 3 

         
2. Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, Havířov-Město  

(IČ: 00 31 79 85) v celkové výši 14.000,- Kč  
od Nadace Český hudební fond, se sídlem Besední 487/3, 118 00 Praha 1 
(IČ: 61 38 13 90)  
a v celkové výši 4.000,- Kč  
od Nadace Bohuslava Martinů, se sídlem Bořanovická 1779/14,  
182 00 Praha 8 (IČ: 45 24 80 61) dle přílohy č. 4 

 
3. Městská knihovna Havířov, Šrámkova 1620/2a, Havířov-Podlesí  
    (IČ: 00 60 12 50) v celkové výši 1.000,- Kč  
    od paní Marcely Kasalové, bytem Karvinská 6, Havířov-Město  
    dle přílohy č. 5 
 
4. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí  
    (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 110.000,- Kč  
    od Nadačního fondu KIMEX, se sídlem Motrovická 37, 739 21 Paskov  
    (IČ: 28 61 60 57) dle přílohy č. 6 
 
5. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60 (IČ: 65 89 06 98)  

v celkové výši 9.000,- Kč  
od Ing. Karla Kotuly, se sídlem Selská 1348/33a, Havířov-Město  
(IČ: 11 56 29 78) dle přílohy č. 7   

________________________________________________________________________________ 
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3135/46RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Vyšší odborná škola  
                                DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 822/OŠK/10 uzavřené  
s Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL, o.p.s.,  
IČ 25 35 34 46 za podmínek: 
 
1. Drobné opravy v rozsahu do 50.000,- Kč ročně bude nájemce zajišťovat  

sám a bude je hradit z vlastních prostředků. 
 
2. Nájemce se spolupodílí na rozsáhlejších opravách dle svých možností,  

a to na základě individuální dohody. 
 
3. Potřebu oprav na majetku pronajímatele je nájemce povinen neprodleně  

oznámit pronajímateli. Vznikne-li porušením této povinnosti ze strany 
nájemce škoda na majetku pronajímatele nebo třetích osob, ponese 
odpovědnost za takto vzniklou škodu nájemce. 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 2 smlouvy  
o nájmu nemovitosti zn. 822/OŠK/10 
 
u k l á d á 
 
vypracovat dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitosti ve znění schválené změny 

 
Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: listopad 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3136/46RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku - MŠ Kosmomautů,p.o.         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací  
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ 61 98 86 26) 
v pořizovací ceně 60.000,- Kč včetně DPH: interaktivní tabule dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
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3137/46RM/2012 - Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo ředitele MŠ Lípová_ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo 
ředitele Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15 v tomto složení: 
 
Předseda:  Bc. Daniel Pawlas, zástupce zřizovatele 
Další členové:  paní Alice Hegyi, zástupce zřizovatele  
                          PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK 
    Bc. Zdeňka Hýžová, odborník v oblasti státní správy 
   paní Pavlína Drhová, pedagogický pracovník školy 

                                Mgr. Hana Slaná, školní inspektorka České školní inspekce  
 

s c h v a l u j e  
 
přizvání k jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  
místo ředitele Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15 odborníka s hlasem 
poradním:  
                                   Mgr. Michaelu Horňákovou, členku RMH         
 
u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 
pracovního místa ředitele dotčené mateřské školy bezodkladně po jejím 
jmenování. 

              Z:  vedoucí OŠK 
               T: prosinec 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
3138/46RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Žákovská_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
zahraniční pracovní cestu do Vídně Mgr. Heleně Klimšové, ředitelce Základní 
školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, která se uskuteční  
dne 6.12.2012, jako doprovod žáků k prohloubení jejich jazykové výuky,  
dle přílohy č. 1   

________________________________________________________________________________ 
 
3139/46RM/2012 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013 dle přílohy č. 1 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013 dle přílohy č.1 

________________________________________________________________________________ 
 
3140/46RM/2012 - Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba  
                                 pod širým nebem_________________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost Apoštolské církve, Sboru Apoštolské církve v Havířově o prodloužení  
hudební produkce dne 24.12.2012 dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e   
 
prodloužení hudební produkce dne 24.12.2012 v době od  22:00 hod.  
do 23:00 hod. Apoštolské církvi, Sboru Apoštolské církve v Havířově,  
IČ 63 02 48 29, pro konání „Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“,  
která se uskuteční na náměstí Republiky 
 
u k l á d á                                                            
 
upozornit pořadatele pana Břetislava Dršťáka na povinnost podle  
OZV č. 3/2007 informovat občany bydlící v okolí náměstí Republiky  
o pořádání „Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“, a to min. 7 dnů předem 

   
           Z: vedoucí OŠK 
           T: prosinec 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3141/46RM/2012 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro děti se zdravotním 
                                 postižením v mateřských školách od školního roku 2012/2013___________ 
 

Rada města Havířova 
 
p o v o l u j e 
 
výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu pro děti se zdravotním postižením,  
a to o čtyři děti nad limit 14 dětí ve třídě od školního roku 2012/2013 
mateřským školám, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí ve třídě nebude  
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
 
u k l á d á 

 
1. zaslat ředitelům mateřských škol rozhodnutí zřizovatele o povolení výjimky  
    z nejvyššího počtu dětí na třídu pro děti se zdravotním postižením   
    v mateřských školách od školního roku 2012/2013 
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2. ředitelům mateřských škol zasílat odboru školství a kultury MMH oznámení  
    o využití výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro děti se zdravotním  
    postižením v mateřských školách nejpozději do 3 dnů 

 

                                                                                                                Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                                T: listopad 2012   
________________________________________________________________________________ 
 
3142/46RM/2012 - Písemná odpověď na petici související s Mateřskou školou Havířov-Město  
                                 Lípová 15_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
petici občanů ze dne 8.10.2012 dle přílohy č.1 
 
s c h v a l u j e 
 
odpověď zmocněncům petičního výboru dle přílohy č.2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem odpovědi na petici 

________________________________________________________________________________ 
 
3143/46RM/2012 - Smlouva mezi statutárním městem Havířov a Krajským ředitelstvím    
                                 policie Moravskoslezského kraje o výpůjčce__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Havířov  
a Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ: 75 15 15 02,  
dle Přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem 
Smlouvy o výpůjčce 

________________________________________________________________________________ 
 
3144/46RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu  
                                roku 2012 odboru sociálních věcí____________________________________   
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu 
roku 2012 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
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3145/46RM/2012 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013_____________  
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rekondičně-ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku 

- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.1 
 
2. tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním 

postižením a jejich zákonných zástupců  
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.2 

 
3. týdenní příměstské tábory dětí 

- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.3 
 
4. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením na Slovensku 

- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.4 
 
5. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů na Slovensku 

- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.5 
 
6. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů  

v tuzemsku 
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.6 

 
u k l á d á  
 
1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, tuzemský  

letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním postižením  
a jejich zákonných zástupců a týdenní příměstské tábory    
   

Z: ředitelka ASTERIXU  
T: únor, červenec, srpen 2013 
 

2. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním 
postižením na Slovensku 
 

        Z: vedoucí OSV, ředitelka SANTÉ  
T: srpen, září 2013 

 
3. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním  

postižením a seniorů v tuzemsku 
 

        Z: vedoucí OSV  
T: duben až říjen 2013 

 
4. Zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů 

dětí v Chorvatsku, tuzemského letního integrovaného rekondičního pobytu 
dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců a týdenních 
příměstských táborů  

        Z: vedoucí OŠK 
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5. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  
osob se zdravotním postižením a seniorů na Slovensku i tuzemsku 

        
  Z: vedoucí OSV 

________________________________________________________________________________ 
 
3146/46RM/2012 - „Náměstí T. G Masaryka“ - Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla  
                                 vyvolané investiční výstavbou______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční 
výstavbou se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,  
se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem  
Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla 

________________________________________________________________________________ 
 
3147/46RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č. X_________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012  
č. X dle přílohy   
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č. X dle přílohy  

         Z: vedoucí OIV  
         T: 11/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
3148/46RM/2012 - Výpůjčka nebytových prostor – Městské informační centrum v objektu  
                                 Kina Centrum___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy mezi příspěvkovými organizacemi  
Městské kulturní středisko Havířov, IČ 003 17 985,  
a Městská knihovna Havířov IČ 006 01 250  
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o výpůjčce nebytových prostor na dobu 10 let v objektu Kina Centrum 
v Havířově-Městě za účelem provozování Městského informačního centra, 
v rozsahu a za podmínek dle důvodové zprávy 
 
u k l á d á   
 
ředitelce Městského kulturního střediska Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové  
uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor na dobu 10 let  
s půjčitelem Městskou knihovnou Havířov   

 
         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3149/46RM/2012 - Výpůjčka nebytových prostor ve Společenském domě Havířov  
                                – Stálá expozice k historii města Havířova____________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy mezi příspěvkovými organizacemi  
Městské kulturní středisko Havířov, IČ 003 17 985,  
a Městská knihovna Havířov IČ 006 01 250  
o výpůjčce nebytových prostor na dobu 5 let v objektu Společenského domu 
Havířov na ulici Dlouhá tř. 19 v Havířově Město  
za účelem provozování stálé expozice k historii města Havířova, od 1.12.2012 
v rozsahu a za podmínek dle důvodové zprávy 
 
u k l á d á   
 
ředitelce Městského kulturního střediska Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové  
uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor na dobu 5 let s půjčitelem 
Městskou knihovnou Havířov 
   

         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 30.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3150/46RM/2012 - OŘ/10/OIV/12 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou Regenerace  
                                 obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b a M. Pujmanové 20, 22, 24“  
                                 - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky______ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení OŘ/10/OIV/12 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark  
Za Teslou Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b  
a M. Pujmanové 20, 22, 24“ z důvodu nesplnění kvalifikace a požadavků 
zadávacího řízení uvedených v příloze č.1: 
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- Sdružení RIAVA, sestávající ze společností RIAVA Corporation CZ s.r.o.,  
   se sídlem Halenkov 683, IČ: 28615115,  
   a RIASTAV, spol. s r.o., se sídlem Krásno nad Kysucou 1682, IČ: 36379905 
- společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, IČ: 26807947 
- společnost Stavitelství SIZO s.r.o., se sídlem Píšť 592, IČ: 26840359 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku OŘ/10/OIV/12 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou 
Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b a M.Pujmanové 20, 22, 24“ 
(číslo staveb 9065 a 9072)  
společnosti HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16,  
IČ: 46678468, která předložila nejvhodnější nabídku  
s celkovou nabídkovou cenou 20.478.307,- Kč bez DPH  
(5.etapa: 8.867.203,- Kč a 6.etapa: 11.611.104,-Kč)  
a s termínem plnění pro obě etapy 180 dní  (5.etapa: 90 dnů a 6. etapa: 90 dnů) 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo:    Beskydská stavební, a.s., se sídlem Třinec, Frýdecká 225,  
    IČ: 28618891 
3. místo:    MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, V Poli 904/16,  
    IČ: 27776506 
4. místo:   SDRUŽENÍ BYSTROŇ – zateplení – Havířov“, sestávající  
    ze společností BYSTROŇ – zateplení a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, 
    Chopinova 576/1, IČ: 27800466, a ALUMONT plast s.r.o.,  
    Velká Polom, Hradská 501, IČ: 25838113 
5. místo:   Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Petřvald u Karviné,  
    Podlesní 1827, IČ: 26830272 
6. místo:    SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., se sídlem Karviná-Nové  
    Město, Bohumínská 1878/6, IČ: 48393835 
7. místo:   Sdružení REOK, sestávající ze společností REVOLT s.r.o.,  
    se sídlem Třinec-Oldřichovice 738, IČ: 26815966,  
    a OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Kuřim, Tišnovská 305,  
    IČ: 27689719 
8. místo:   D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec-Staré Město,  
    Průmyslová 1026, IČ: 47674539 
9. místo:    FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., se sídlem  
    Orlová-Lytuně, Školní 863, IČ: 25396293 
10. místo: Sdružení akce – Regenerace obytných domů Šumbark, sestávající  
    ze společností MŽT Stavitelství, a.s, se sídlem Ostrava-Mariánské  
    Hory, Suderova 2024/8, IČ: 27762157, MATOUŠEK CZ a.s.,  
    se sídlem Brno, Čechyňská 419/14a, IČ: 27736962 
11. místo: FICHNA-HUDECZEK a.s., se sídlem Píšť 535, IČ: 27765857 
12. místo: VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 3179/1, 
    IČ: 47675853 
13. místo: INTOZA s.r.o., se sídlem Ostrava-Hulváky, Varšavská 1583/99,  
    IČ: 25873261 
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14. místo: Sdružení „Hrušecká stavební spol. s r.o.“, sestávající ze společností  
    Hrušecká stavební spol. s r.o., se sídlem Hrušky, U zbrojnice 588,  
     IČ: 25585142, a Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., se sídlem  
    Bzenec. Nám. Svobody 327, IČ: 26910519 

 
p o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem  

smlouvy na veřejnou zakázku OŘ/10/OIV/12 - „IPRM pro IOP Zóna 
Šumbark Za Teslou Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b  
a M. Pujmanové 20, 22, 24“ (číslo staveb 9065 a 9072) 

 
2. na základě mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07 ze dne 3.9.2007, ve znění  

jejich dodatků, společnost Městská realitní agentura, s.r.o. zastupováním 
investora na stavbách 

 č. 9065 - „Regenerace obytného domu na ul. Lidická 52a/1176, 52b/1177,  
       Havířov-Šumbark“  
 č. 9072 - „Regenerace obytného domu na ul. M.Pujmanové 20/1120, 22/1121,  
       24/1122, Havířov-Šumbark“  
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení                           
  

 Z: vedoucí OIV 
   T: 20.11.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3151/46RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta zástupců města Havířova do polského Sejmu  
                                 ve Varšavě ve dnech 19. – 20.11.2012________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  
Ing. Petra Smrčka a zastupitele města a poslance PS PČR Ing. Břetislava Petra 
na jednání představitelů partnerských měst Havířova, Karviné a Jastrzębie 
Zdrój ve dnech 19. – 20. listopadu 2012 v polském Sejmu ve Varšavě  
dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
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3152/46RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu oddělení  
                                 kancelář primátora na rok 2012____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 oddělení kancelář primátora (organizační jednotka 17) dle přílohy 
 
u k l á d á 
 
realizovat přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu oddělení 
kancelář primátora (OJ 17) na rok 2012 dle přílohy 

 
          Z: vedoucí KP 
          T: 11/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3153/46RM/2012 - Rezignace na funkci vedoucího odboru_______________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že ke dni 31.12.2012 se vzdává funkce vedoucího odboru komunálních služeb  
Magistrátu města Havířova Mgr. Marek Vlachopulos 
 
u k l á d á 
 
vyhlásit výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru  
komunálních služeb Magistrátu města Havířova 
 

Z: tajemník MMH 
         T: 11/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3154/46RM/2012 - Petice za ustoupení od záměru CSM sv. Jana Boska na vybudování zvonice  
                                 či kaple - text odpovědi____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
text petice ze dne 18.10.2012, dle přílohy č. 2 
 
s c h v a l u j e  
 
text odpovědi na petici občanů za ustoupení od záměru CSM sv. Jana Boska  
na vybudování zvonice či kaple se zvony, dle přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem odpovědi  
na petici občanů 

          Z: vedoucí SSSÚ 
          T: 14.11.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3155/46RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 47. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.12.2012 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 

I.část 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/88 235/Kl/2012 
 
V Havířově dne 5.12.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.12.2012 

I.část 
 

 
3156/47RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 47. schůze RMH, konané dne 5.12.2012 
 
3157/47RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 46. schůze RMH 
 
3158/47RM/2012 - Schválení programu 47. schůze RMH, konané dne 5.12.2012 

 
3159/47RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
3160/47RM/2012 - Rozpočet města Havířova na rok 2013 
 
3161/47RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 123. – 146.  
 
3162/47RM/2012 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova 
 
3163/47RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – říjen 2012 
 
3164/47RM/2012 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2013 
 
3165/47RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního byt nájemci z domu na ul. Střední 3/504,   
                                Havířov-Šumbark – bytová náhrada – Crhová Iva  
 
3166/47RM/2012 - Pravidla pro zařazení bytů v domech, ve kterých proběhla komplexní   
                                sanace po 1.1.2009, k pronájmu mimo bytové pořadníky formou veřejné  
                                soutěže    
             
3167/47RM/2012 - Žádost o podnájem bytu č. 9 Jurije Gagarina 1558/22, Havířov-Podlesí 
 
3168/47RM/2012 - Stanovení postupu při pronájmu bytů po neplatičích formou veřejné   
                                soutěže 
 
3169/47RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14 o velikosti 1+1  
                                 v domě na ulici  A.Staška 1086/1  v Havířově - Městě 
 
3170/47RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13 o velikosti 1+2  
                                 v domě na ulici  Na Nábřeží 750/141 v Havířově-Městě 
 
3171/47RM/2012 - Prodej bytu č.4 na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město 
 
3172/47RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
3173/47RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního  
                                 plánu Orlové 
 
3174/47RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 3  
                                 územního plánu Orlová 
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3175/47RM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 
 
3176/47RM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2013  
  
3177/47RM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 
                                Havířova na období 2014-2017   

 
3178/47RM/2012 - Vyřazení osobního automobilu z vozového parku SSmH 
 
3179/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – nepeněžitý vklad majetku města  
                                 na navýšení základního kapitálu     
 
3180/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – upsání 16 ks prioritních akcií     
 
3181/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – sloučení akcií     
 
3182/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – změna stanov     
 
3183/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. – změna zástupce města v představenstvu 
                                 společnosti     
 
3184/47RM/2012 - ZPŘ/14/OSR/12 - „Zlepšování systému povodňové služby a preventivní  
                                protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Digitální  
                                povodňový plán města Havířov a ORP“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů  
                                a o výběru nejvhodnější nabídky 
 
3185/47RM/2012 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 
 
3186/47RM/2012 - Uzavření darovací smlouvy se společností RPG Byty s.r.o. 
             
3187/47RM/2012 - Uzavření darovací smlouvy na vánoční strom - dárce Ing. Soňa Hájková 
 
3188/47RM/2012 - Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  
                                 souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s.    
 
3189/47RM/2012 - Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu - úplné znění  
 
3190/47RM/2012 - Prodej vodovodů v majetku města 
 
3191/47RM/2012 - Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku 
 
3192/47RM/2012 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s 
 
3193/47RM/2012 - Prodej pozemku pod již postavenou garáží , areál garáží Na Špici,   
                                 k.ú. Havířov-město- změna usnesení 
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3194/47RM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice 
 
3195/47RM/2012 - Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice 
 
3196/47RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  
                                „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“  
          
3197/47RM/2012 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby:  
                                 „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“    
 
3198/47RM/2012 - Zastavení nemovitostí v majetku města 
 
3199/47RM/2012 - Odstoupení od budoucí kupní smlouvy 
  
3200/47RM/2012 - Pronájem částí pozemků pro umístění panelů s elektronickými jízdními  
                                řády, k.ú. Havířov-město 
 
3201/47RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby: 
                                „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ – doplnění 
 
3202/47RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby:  
                                „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“     
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.12.2012 

I.část 
 

 
3156/47RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 47. schůze RMH, konané dne 5.12.2012________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 47. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.12.2012 

                                p. Vojtěcha Kozáka 
________________________________________________________________________________ 
 
3157/47RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 46. schůze RMH__________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 46. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 14.11.2012  

________________________________________________________________________________ 
 
3158/47RM/2012 - Schválení programu 47. schůze RMH, konané dne 5.12.2012____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.12.2012  
dle upravené přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
3159/47RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
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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v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 
2089/34RM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:    

„Odkanalizování Havířova, městská část Bludovice, lokalita 
Zákostelí“ 

2203/35RM/2012 Zrušení úředního dne 31.12.2012 a jeho náhrada  
2856/43RM/2012 Mimořádné přidělení obecního bytu – Alexander Fedák  

a Růžena Horvátová       
2879/43RM/2012 Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova, 

část města Dolní Suchá – změna umístění stoky  
2889/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Marka Hanáka  

a Andrey Hanákové  
2907/43RM/2012 Náměstí T.G.Masaryka – uzavření Dodatku č.5 k SOD   

č. 1175/OIV/10 
2957/44RM/2012 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4   

v k.ú. Šumbark 
2958/44RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1222/1,  

2641/1, 2641/4, k.ú. Prostřední Suchá 
2959/44RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Jany Navrátilové      
2960/44RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Tadeáše Pieczka  

a Libuše Pieczkové 
2961/44RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Radovana Číže  

a Petry Čížové 
2962/44RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Radka Taraby          
2963/44RM/2012 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce a.s.           
2965/44RM/2012 Zřízení věcného břemene pro účely stavby č.11020  

„Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“      
2994/44RM/2012 Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění 

městské hromadné dopravy (MHD) na území statutárního 
města Havířov v r. 2012, uzavřené  
s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

2995/44RM/2012 Dodatek č. 2 ke smlouvě o odběru a zneškodnění odpadu 
sesbíraného v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné 
práce 

3000/44RM/2012 Stavba č. 10062 „Parkovací dům Havířov“ - zahájení 
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku   

3025/44RM/2012 Vyhlášení záměru pronájmu objektu veřejných toalet  
s občerstvením podél ul. Na Nábřeží, 736 01 Havířov-Město 

3026/44RM/2012 Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale 
Žákovská, ul. Komunardů, 736 01 Havířov-Město 

3039/45RM/2012 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele  
MŠ Lípová a návrh na stanovení platu statutárnímu orgánu  
MŠ Lípová do doby jmenování nového ředitele 

3055/46RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 4 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark 

3056/46RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 7 o vel. 1+3 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Město 

3057/46RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 44 o vel.1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-
Šumbark 
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3058/46RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 2 o vel. 1+2 na ulici Moskevská 1123/2 v Havířově-Město 

3059/46RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 7 o vel. 1+2 na ulici Moravská 391/5 v Havířově-Šumbark 

3060/46RM/2012 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku 
č. 5 o vel. 1+2 na ulici Jaselská 1192/6 v Havířově-Město 

3089/46RM/2012 Výpůjčka pozemků parc. č. 1357/3 a 1357/4, k.ú. Bludovice,  
pro vybudování naučné stezky Stružník  

3090/46RM/2012 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 3748/1,  
k.ú. Havířov-město smlouvy č. E/444/MJP/04 a Dodatku č.1,  
zn. 41/D1/OSM/2010 

3091/46RM/2012 Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1,  
k.ú. Havířov-město  

3094/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
3095/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Luboše Janča  

a Jany Jančové  
3097/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ervína Balona  

a Jindřišky Balonové         
3098/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Heleny Hudákové 
3099/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Pavola Jantoše  

a Ing. Pavly Jantošové 
3102/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Karla Kvapulinského  

a Ludmily Prokešové  
3105/46RM/2012 Věcná břemena k doplněným přeložkám energetických sítí, 

realizovaným v rámci stavby: „Regenerace panel. sídliště 
Havířov-Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná 
ulice Mládí“                                                                                        

3126/46RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku - č.II. 

3129/46RM/2012 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku na služby – „Metropolitní síť města Havířova  
– výběr zpracovatele na projekční práce k MAN“,  
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07391 

3135/46RM/2012 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Vyšší odborná 
škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

3141/46RM/2012 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro děti  
se zdravotním postižením v mateřských školách od školního 
roku 2012/2013 

3147/46RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č. X  

3150/46RM/2012 OŘ/10/OIV/12 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou 
Regenerace obytných domů na ul. Lidická 52a, 52b a M. 
Pujmanové 20, 22, 24“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o 
výběru nejvhodnější nabídky   

3152/46RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
oddělení kancelář primátora na rok 2012 

3153/46RM/2012 Rezignace na funkci vedoucího odboru           
3154/46RM/2012 Petice za ustoupení od záměru CSM sv. Jana Boska  

na vybudování zvonice či kaple - text odpovědi 
________________________________________________________________________________ 
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3160/47RM/2012 - Rozpočet města Havířova na rok 2013_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013 
 
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 163 050,00 tis. Kč 
z toho: tř. 1 – daňové příjmy 855 313,00 tis. Kč 

tř. 2 – nedaňové příjmy 22 860,00 tis. Kč 
tř. 3 – kapitálové příjmy 25 500,00 tis. Kč 
tř. 4 – přijaté dotace (transfery) 1 259 377,00 tis. Kč 

  
2) Výdaje celkem (a/ + b/) 2 452 194,00 tis. Kč 
a/ výdaje organizačních jednotek MMH      2 149 714,00 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí             758,00 tis. Kč 
            odbor školství a kultury 51 145,00 tis. Kč 
            odbor územního rozvoje 524,00 tis. Kč 
            stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
            odbor organizační 306 155,00 tis. Kč 
            odbor sociálních věcí 6 623,00 tis. Kč 
            odbor komunálních služeb 255 030,00 tis. Kč 
            odbor investiční výstavby 728 565,00 tis. Kč 
            odbor správy majetku 24 039,00 tis. Kč 
            Městská policie Havířov 70 055,00 tis. Kč 
            odbor ekonomický 677 492,00 tis. Kč 
            oddělení strategického rozvoje 17 556,00 tis. Kč 
            Kancelář primátora    11 722,00 tis. Kč 
  
b/ příspěvky a dotace organizacím 302 480,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 1 071,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského 730,00 tis. Kč 
MŠ ČSA 850,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba 1 000,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova 845,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů 700,00 tis. Kč 
MŠ Lipová 650,00 tis. Kč 
MŠ Mládí 980,00 tis. Kč 
MŠ Moravská 1 625,00 tis. Kč 
MŠ Okružní 640,00 tis. Kč 
MŠ Petřvaldská 2 680,00 tis. Kč 
MŠ Přímá 1 030,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova 750,00 tis. Kč 
MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
MŠ Resslova 530,00 tis. Kč 
MŠ Sukova 820,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského 830,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí 550,00 tis. Kč 
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MŠ U Stromovky 835,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů 550,00 tis. Kč 
ZŠ 1. Máje 4 080,00 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína 3 500,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká 2 950,00 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody 3 855,00 tis. Kč 
ZŠ Gorkého 3 350,00 tis. Kč 
ZŠ Jarošova 2 360,00 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé 2 900,00 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 040,00 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové 3 850,00 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové 3 670,00 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická 3 100,00 tis. Kč 
ZŠ Moravská 5 000,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 020,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská 1 050,00 tis. Kč 
ZŠ Školní 2 580,00 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Zelená 1 140,00 tis. Kč 
ZŠ Žákovská 3 775,00 tis. Kč 
ASTERIX – Středisko volného času Havířov 2 100,00 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 47 604,00 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov 19 775,00 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov 40 626,00 tis. Kč 
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových  
                 sociálních služeb Havířov 

14 247,00 tis. Kč 

Sociální služby města Havířova 36 845,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

 
34 957,00 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary 31 650,00 tis. Kč 
              
3) Financování celkem + 289 144,00 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) + 678 385,00 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů -  592 265,00 tis. Kč 
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
+ 65 370,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– výdaje               

 
- 3 350,00 tis. Kč 

            změna stavu na bankovních účtech + 141 004,00 tis. Kč 
 

  
B.  Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP, FVPA, FB a SF do rozpočtu města 
      Havířova na rok 2013, dle důvodové zprávy.  
 
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 2013 dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
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3161/47RM/2012 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 123. – 146._  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtové opatření č. 146., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí 
rozpočtové opatření č. 146., dle důvodové zprávy,  
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 123. – 145., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 123. – 146. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2012: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 057 780,81 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy   860 141,53 tis. Kč 

tř.2 – nedaňové příjmy             35 944,00 tis. Kč 
tř.3 – kapitálové příjmy    4 682,58 tis. Kč 
tř.4 – přijaté transfery                            1 157 012,70 tis. Kč 

  
II. Výdaje celkem (a› + b›)  2 240 776,74 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH      1 940 964,83 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 910,04 tis. Kč 

odbor školství a kultury 53 678,39 tis. Kč 
odbor územního rozvoje 1 775,96 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
odbor organizační 192 210,48 tis. Kč 
odbor sociálních věcí   6 174,61 tis. Kč 
odbor komunálních služeb 272 280,86 tis. Kč 
odbor investiční výstavby 711 528,27 tis. Kč 
odbor správy majetku   18 500,00 tis. Kč 
Městská policie  71 197,32 tis. Kč 
odbor ekonomický    561 315,42 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 40 367,28 tis. Kč 
oddělení kanceláře primátora  10 976,20 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 299 811,91 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova  691,00 tis. Kč 

MŠ Čelakovského 705,00 tis. Kč 
MŠ ČSA                                                 827,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba                    1 068,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova   845,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů 696,00 tis. Kč 
MŠ Lipová 661,00 tis. Kč 
MŠ Mládí  1 050,00 tis. Kč 
MŠ Moravská   1 726,30 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a                  683,00 tis. Kč 
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MŠ Petřvaldská 3 413,03 tis. Kč 
MŠ Přímá  1 069,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova          739,00 tis. Kč 
MŠ Radniční  815,00 tis. Kč 
MŠ Resslova     503,00 tis. Kč 
MŠ Sukova    798,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského 809,00 tis. Kč 
MŠ U Jeslí     406,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky 756,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů    513,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje           5 993,80 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína        2 795,48 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká   3 660,04 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody        4 015,64 tis. Kč 
ZŠ Gorkého     3 235,00 tis. Kč 
ZŠ Jarošova 3 077,72 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé        4 226,09 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka   3 259,29 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové     5 320,10 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové     4 588,48 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická    4 816,46 tis. Kč 
ZŠ Moravská    6 871,60 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží    6 972,39 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská          2 348,15 tis. Kč 
ZŠ Školní            3 310,33 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Zelená            1 396,08 tis. Kč 
ZŠ Žákovská          4 074,60 tis. Kč 
ASTERIX  - středisko volného času Havířov 2 771,67 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 29 071,80 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov    20 225,29 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov 38 594,70 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova     33 410,00 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov      

 
35 131,00 tis. Kč 

SANTÉ  - Centrum ambulantních a pobytových  
                 sociálních služeb Havířov                                                                      

 
13 292,87 tis. Kč 

Ostatní dotace a dary 38 580,00 tis. Kč 
  

III. Financování celkem      +182 995,93 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)                                                     +514 978,53 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů      -451 239,55 tis. Kč 
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– příjmy   

 
0,00 tis. Kč 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity  
– výdaje      

 
0,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– příjmy 

 
+58 600,00 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  
– výdaje 

 
-60 400,00 tis. Kč 

změna stavu rozpočtových účtů +121 056,95 tis. Kč 
________________________________________________________________________________ 
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3162/47RM/2012 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  schválit 
 
zhodnocení finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) 
ve výši 8 400 000,00 Kč na dobu 3 měsíců formou zvýhodněného 
jednorázového termínovaného vkladu s úročením 1,60 % p.a. 

________________________________________________________________________________ 
 
3163/47RM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – říjen 2012________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – říjen 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
 
3164/47RM/2012 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2013________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2013 včetně finančního plánu 
údržby domovního fondu města Havířova na r. 2013 dle příloh č.1, č.2 a č.3. 

________________________________________________________________________________ 
 
3165/47RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního byt nájemci z domu na ul. Střední 3/504,   
                                Havířov-Šumbark – bytová náhrada – Crhová Iva_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení (náhradního ) obecního bytu dle návrhu MRA s.r.o. 
Havířov paní Crhové Ivě o velikosti 1+1 na ulici U Lesa 1a/282  
v Havířově- Městě 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. 74  (0+2) na ulici Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku. 

________________________________________________________________________________ 
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3166/47RM/2012 - Pravidla pro zařazení bytů v domech, ve kterých proběhla komplexní   
                                sanace po 1.1.2009, k pronájmu mimo bytové pořadníky formou veřejné  
                                soutěže_________________________________________________________    
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
s účinnosti od 5.12.2012 změnu zásad statutárního města Havířova pro 
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům ze dne 2.12.2009 dle přílohy č.1 
 
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. provádět u všech uvolněných bytů v domech, ve kterých proběhla 
komplexní sanace po  1.1.2009, mimo lokalitu Šumbark celkovou opravu  
(tj. vystavět zděné bytové jádro a vybavit byt řádnými zařizovacími předměty)  
a zařadit tyto byty k pronájmu mimo bytové pořadníky formou veřejné soutěže   
 

                                                                                Z: ředitel MRA s.r.o. 
                                                                                T: od 5.12.2012  
________________________________________________________________________________      
 
3167/47RM/2012 - Žádost o podnájem bytu č. 9 Jurije Gagarina 1558/22, Havířov-Podlesí___ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem bytu č. 9, na ulici Jurije Gagarina 1508/22, Havířov-Podlesí  
Nikol Hasilové, t.b. Na Nábřeží 59/100, Havířov-Město,   
jehož nájemci jsou Stanislav a Hana Dvořákovi, a to na dobu jednoho roku 
 
u k l á d á  
 
realizovat výše uvedené rozhodnutí. 

          Z: ředitel MRA s.r.o. 
          T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3168/47RM/2012 - Stanovení postupu při pronájmu bytů po neplatičích formou veřejné   
                                soutěže__________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
postup při pronájmu bytů po neplatičích formou veřejné soutěže tím způsobem, 
že v případě, kdy se nepřihlásí do soutěže formou přistoupení k dluhu žádný 
uchazeč, bude byt opraven a přidělen z bytového pořadníku 
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u k l á d á  
 
realizovat výše uvedené rozhodnutí. 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3169/47RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14 o velikosti 1+1  
                                 v domě na ulici A.Staška 1086/1 v Havířově-Městě_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 14 o velikosti 1+1 
v domě na ulici A.Staška 1086/1 v Havířově-Městě, měsíční nájemné  
u této bytové jednotky je  stanoveno ve výši 2.719,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem tohoto 
záměru 
                                                                                                                                                             
s v ě ř u j e 
 
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: 10.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3170/47RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 13 o velikosti 1+2  
                                 v domě na ulici Na Nábřeží 750/141 v Havířově-Městě_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 13 o velikosti 1+2 
v domě na ulici Na Nábřeží 750/141  v Havířově-Městě, měsíční nájemné  
u této bytové jednotky je  stanoveno ve výši 2.040,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem  
tohoto záměru 
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s v ě ř u j e 
 
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: 10.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3171/47RM/2012 - Prodej bytu č.4 na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
prodej bytu č.4 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 
867/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700  
– zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město 
panu Josefu Cholewovi za kupní cenu 275.237,- Kč 
 
pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem 
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím 

________________________________________________________________________________ 
 
3172/47RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  

jednotlivým nájemcům v období od 1.11.2012 do 1.12.2012 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 
 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty  v období od 1.11.  

do 1.12.2012 dle přílohy č.2  
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2. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 27.11. 2012  
dle přílohy č.4    

 
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5 
 
4. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6 

________________________________________________________________________________ 
 
3173/47RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního  
                                 plánu Orlové____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního plánu 
Orlové v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2  
Územního plánu Orlové 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny  
Územního plánu Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, Odboru výstavby 
 

          Z: vedoucí OÚR  
          T: 7.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3174/47RM/2012 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 3  
                                 územního plánu Orlová___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 3 územního 
plánu Orlové v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 3 územního 
plánu Orlové 
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u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu 
Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, odboru výstavby   
      

  Z: vedoucí OÚR  
          T: 5.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3175/47RM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit 
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi 
BESIP zvýšením příspěvku na provoz:  
 
1. Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)  

o částku 5.000,- Kč na opravu dřevené herní průlezky, která je součástí 
dopravního hřiště 

 
2. Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)  

o částku 50.000,- Kč na nákup materiálu a ochranných sportovních pomůcek 
pro dopravní výchovu dětí a žáků základních a mateřských škol v Havířově 

 
3. Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

(IČ 48 80 55 13) o částku 15.000,- Kč na nákup materiálu 
 
4. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 5.000,- Kč  
na nákup koloběžek 

 
uložit  
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení 
příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám  
z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V.  
na rok 2012.       

________________________________________________________________________________ 
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3176/47RM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2013___________________________  
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit 
podání žádosti a realizaci 2 dílčích projektů v rámci Programu prevence 
kriminality na rok 2013, a to: 
1. projekt „Poradenské centrum KHAMORO – bezpečné pracoviště“, realizátor  
    Magistrát města Havířova, organizační odbor 
2. projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor  
    Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí prostřednictví SP+D  
    Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým  
    sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí 
 
uložit 
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 
rozpočtových úprav na rok 2013 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 „Poradenské centrum KHAMORO – bezpečné pracoviště“  
  ve výši 3 500,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,  
- projektu č. 2 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  
  ve výši 24 800,- jako podíl města na spolufinancování projektu  
  a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem  
  pro prevenci kriminality. 

________________________________________________________________________________ 
 
3177/47RM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 
                                Havířova na období 2014-2017______________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
jmenování vedoucích pracovních skupin: 
Roman Želonka – pracovní skupina „Děti, mládež a rodina“ 
Bc. Lucie Kácalová – pracovní skupina „Občané se zdravotním postižením“ 
Bc. Petra Pospíšilová – pracovní skupina „Senioři“ 
Mgr. Michal Fabian, DiS. – pracovní skupina „Občané ohroženi drogou“ 
Ladislav Solana – pracovní skupina „Občané v přechodné krizi  
                              a etnické menšiny“ 
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit  
1. organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb  
    dle přílohy č. 1 
 
2. harmonogram zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb  
    a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“  
    dle přílohy č. 2 
 
vzít na vědomí  
seznam stávajících členů pracovních skupin dle přílohy č. 3 

________________________________________________________________________________ 
 
3178/47RM/2012 - Vyřazení osobního automobilu z vozového parku SSmH________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
vyřazení služebního osobního vozidla Škoda Felicia  SPZ KIR 49-91,   
inv.č. M000069,  rok pořízení 11/1998,   
číslo karoserie TMBEFF613X0108427,   
v ceně pořízení 266.397,40 Kč a v obvyklé ceně 4.300,00 Kč dle znaleckého 
posudku č.3477-18/2012 ze dne 23.11.2012,   
z majetku Sociálních služeb města Havířova, IČ 60337583, se sídlem  
Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12,  které bude předáno prodejci osobních 
automobilů k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového vozidla 

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

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák.  
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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  
 
s c h v a l u j e  

 
k podnikání TSH a.s. v oblasti hospodaření s odpady vklad nepeněžitého 
majetku statutárního města Havířov – nemovitosti na ul. Jarošova 11a 
v katastrálním území Šumbark, obec Havířov, a to: 
 a) pozemku parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 990 m2 
 b) pozemku parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2 
 c) budovy (haly) s číslem popisným 1219 na pozemku parc. č. 826/4 
včetně venkovních úprav – přípojka elektro, žumpa, betonová plocha, rampa, 
plot z vlnitého plotu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody a kanalizace, 
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vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty, vše v  hodnotě 7 600 000,- Kč,  
dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka č. 575-32-2012 ze dne 26.6.2012,  
na navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Havířov a.s.,  
IČ: 25375601 o 7 600 000,- Kč tj. na 101 310 000,- Kč 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem prohlášení vkladatele  
 
u k l á d á 
 
1. předat společnosti Technické služby Havířov a.s. písemné prohlášení města   
    (vkladatele) o vkladu nemovitosti 

         Z: vedoucí OSM  
         T: 12.12.2012 

    
2. fyzicky předat nemovitost společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 
  Z: vedoucí OKS  
  T: 12.12.2012 
 

3. podat návrh na zápis změny výše základního kapitálu do obchodního  
    rejstříku  

  Z: představenstvo TSH a.s.  
  T: 4.1.2013 
 

4. podat návrh na vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

  Z: vedoucí OSM  
  T: do 11.1.2013 
 

5. založit do sbírky listin TSH a.s. oznámení a prohlášení o nepeněžitém vkladu  
 
  Z: představenstvo TSH a.s. 
  T: do 12.1.2013   

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

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (TSH a.s.) 
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zprávu představenstva TSH a.s. k upisování nových akcií TSH a.s. ve znění  
dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vydání nových 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  

o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 1 ks prioritní akcie TSH a.s. 
v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě  100.000,- Kč/ l ks, s nimiž 
není spojeno právo hlasování na valné hromadě a splacení emisního kurzu 
těchto prioritních akcií nepeněžitým vkladem města -  nemovitosti  
na ul. Jarošova 11a v katastrálním území Šumbark, obec Havířov,  
v hodnotě 7 600 000,- Kč 

 
2. upsání statutárním městem Havířov 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné  

podobě na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks  
a 1 ks prioritní akcie TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité 
hodnotě  100.000,- Kč/ l ks, s nimiž není spojeno právo hlasování  
na valné hromadě 

 
p o v ě ř u j e  
 
1. Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města podpisem smlouvy o upsání 16 ks  

prioritních akcií TSH a.s. 
 
2. Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města převzetím 16 ks upsaných  

prioritních akcií TSH a.s. 
 
u k l á d á 
 
1. předložit k podpisu smlouvu o upsání 16 ks prioritních akcií TSH a.s. 

 
  Z: představenstvo TSH a.s.  
  T: do 17.12.2012 
 

2. vydat 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité  
hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 1 ks prioritní akcie TSH a.s. v listinné podobě na 
jméno o jmenovité hodnotě  100.000,- Kč/ l ks 
 

  Z: představenstvo TSH a.s. 
  T: 1/2013 
 

3. předat akcionáři 16 ks prioritních akcií TSH a.s. upsaných nepeněžitým  
    vkladem  
 

  Z: představenstvo TSH a.s. 
  T: 1/2013 

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

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (TSH a.s.) 
 
s c h v a l u j e  
 
nové rozvržení základního kapitálu TSH a.s. ve výši 101 310 000,- Kč: 
 
a) 7 920 ks kmenových akcií dle přílohy č. 1: 

   sloučit 7 908 ks kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
   na 156 ks  kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité  
   hodnotě 500.000,- Kč/1 ks,  
   ponechat 9 ks  kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
   o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks a  
   ponechat 3 ks  kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
   o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks, 
 

b) 1 818 ks prioritních akcií takto dle přílohy č. 1 a rozhodnutí jediného  
 akcionáře ze dne 5.12.2012: 

   sloučit 1 795 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
   na 31 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité  
   hodnotě 500.000,- Kč/1 ks,  
   na 1 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité  
   hodnotě 100.000,- Kč/1 ks a na 1 ks prioritní akcie TSH a.s. v listinné podobě  
   na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks  
   a ponechat 7 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno  
   o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks 
   ponechat nově vydaných 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě  
   na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks,  
   ponechat nově vydaný l ks prioritní akcie TSH a.s. v listinné podobě  
   na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 ks,  

 
u k l á d á 
 
1. podat návrh na zápis změny počtu a nominální hodnoty akcií TSH a.s.  
    v obchodním rejstříku  
 

  Z: představenstvo TSH a.s. 
  T: 1/2013 

 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 47. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.12.2012 
 

23 

2. provést novou emisi sloučených akcií TSH a.s.  
   
  Z: představenstvo TSH a.s.  
  T: 1/2013 

 
3. provést výměnu akcií   

  Z: představenstvo TSH a.s. 
  T: 2/2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3182/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – změna stanov__________________________     
 

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (TSH a.s.) 
 
s c h v a l u j e  

 
1. změnu stanov TSH a.s. takto: 
 

 
 Úplné znění stanov TSH a.s. 

 ke dni 23.2.2011 
Změna (Dodatek č.8 stanov TSH a.s.) 

Článek 
5 

Základní kapitál  

5.1 Základní kapitál společnosti činí 
93 710 000,- Kč  
(slovy: devadesát tři miliónů 
sedmsetdeset tisíc korun českých) 
 

Základní kapitál společnosti činí  
101 310 000,- Kč  
(slovy: jednostojedenmilióntřista 
desettisíc korun českých) 

5.2 Základní kapitál společnosti byl 
splacen peněžitým vkladem ve 
výši 10 200 000,- Kč (slovy: 
desetmiliónůdvěstě tisíc korun 
českých) a nepeněžitým vkladem 
zakladatele  
ve výši 83 510 000,- Kč  
(slovy:osmdesáttřimiliónůpět 
setdesettisíc korun českých). 
 

Základní kapitál společnosti byl 
splacen peněžitým vkladem  
ve výši 10 200 000,- Kč  
(slovy: desetmiliónůdvěstětisíc korun 
českých) a nepeněžitým vkladem 
zakladatele ve výši 91 110 000,- Kč 
(slovy:devadesátjednamiliónůjedno 
stodesttisíc korun českých). 
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Článek 
7 

Akcie a akcionáři  

7.2 Základní kapitál společnosti 
uvedený v čl. 5, odst. 1, je 
rozvržen na: 
a) 7 797 ks akcií na jméno o 

jmenovité  hodnotě  
10 000,- Kč,             
123 ks akcií na jméno o 
jmenovité  hodnotě 1 000,- Kč 
 
 

b) 1 535 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 10 000,- Kč  
-  prioritních akcií, s nimiž 
není spojeno právo hlasování 
na valné hromadě, a                                                                                             
267 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  
-  prioritních akcií, s nimiž 
není spojeno právo hlasování 
na valné hromadě.  

Základní kapitál společnosti uvedený 
v čl. 5, odst. 1, je rozvržen na: 
a) 156 ks akcií na jméno o jmenovité  

hodnotě 500 000,- Kč,             
9 ks akcií na jméno o jmenovité  
hodnotě 10 000,- Kč,             
3 ks akcií na jméno o jmenovité  
hodnotě 1 000,- Kč 
 
 

b) 46 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 500 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě, 
2 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 100 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě, 
1 ks akcie na jméno o jmenovité 
hodnotě 10 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě,                                                                                           
7 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě. 
 

 
 
2. úplné znění stanov společnosti TSH a.s. ve znění přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli  
    společnosti Technické služby Havířov a.s.  
 

         Z: vedoucí OPS   
         T: 7.12.2012 
 

2. podat návrh na zápis změny stanov společnosti TSH a.s. v obchodním  
    rejstříku  

             Z: představenstvo TSH a.s. 
  T: 1/2013 

________________________________________________________________________________ 
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3183/47RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. – změna zástupce města v představenstvu 
                                 společnosti______________________________________________________     
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí   
oznámení Ing. Jiřího Martinka, bytem 736 01  Havířov-Bludovice, Dělící 945/3, 
o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Technické služby 
Havířov a.s. ke dni 31.12.2012, ve znění přílohy 
 
navrhnout  
zvolení pana Pavla Rapanta,  
bytem 736 01 Havířov-Podlesí, Nad Terasou 1169/18,   
do funkce člena představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s.  
od 1.1.2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3184/47RM/2012 - ZPŘ/14/OSR/12 - „Zlepšování systému povodňové služby a preventivní  
                    protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Digitální  
            povodňový plán města Havířov a ORP“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů  
           a o výběru nejvhodnější nabídky____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení ZPŘ/14/OSR/12 - „Zlepšování systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov  
– Digitální povodňový plán města Havířov a ORP“  
z důvodu nesplnění požadavků zadávacího řízení (blíže viz. příloha): 
- společnost Crisis consulting s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště,  
  Kopánky 1230, IČ: 63468531 
- společnost Hydrosoft Veleslavín s.r.o., se sídlem Praha 6, U Sadu 13,  
  IČ: 61061557 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku ZPŘ/14/OSR/12 - „Zlepšování systému povodňové služby  
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov  
– Digitální povodňový plán města Havířov a ORP“  
společnosti Ahmose software s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Zátiší 3446,  
IČ: 27786382, která předložila nejvhodnější nabídku  
s celkovou nabídkovou cenou 1.390.497,-Kč bez DPH   
(1.668.596,-Kč vč. DPH) 
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r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo: Extra NET s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Vlčnovská 2344,  
               IČ: 25521101 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na veřejnou zakázku ZPŘ/14/OSR/12 - „Zlepšování systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město 
Havířov – Digitální povodňový plán města Havířov a ORP“ 
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti McGreen a.s.,  
IČ: 28525370,  k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení  
                           

 Z: vedoucí OSR 
   T: 11.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3185/47RM/2012 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova______ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
s účinností od 1.1.2013 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
 
a) 
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
    organizace, IČ  48 80 52 71 
2. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ 61 98 87 07 
3. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
    IČ 62 33 12 30 
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace, IČ 48 80 52 89 
5. Základní škola M. Pujmanové 17/1151 736 01  Havířov-Šumbark,  
    IČ  48 80 54 75 
 
kterou se v  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ z odstavce 2 
z bodu 2.4. vypouští slovo: „studentů“ a spojka „a“ se vkládá před slovo „žáků“ 
a na konec věty bodu 2.4. se vkládá nový text: „a v době školních prázdnin“   

 
b) 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace, IČ 62 33 12 48       
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2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  
    IČ 61 98 87 23 
3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ 62 33 12 21 
 
kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ z odstavce 2  
z bodu 2.4.  vypouští slovo: „studentů“ a spojka „a“ se vkládá před slovo 
„žáků“  
 
c) 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
 
kterou se v  Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ do odstavce 2 
bodu 2.3. vkládá na konec věty nový text: „a v době školních prázdnin“ 

 
d) 
1. Městské kulturní středisko Havířov,  IČ: 003 17 985 
2. Městská knihovna Havířov, IČ: 006 01 250 
3. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 003 06 754 
4. Sociální služby města Havířova, IČ: 603 37 583 
5. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
    IČ: 008 47 470 
6. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  
    IČ: 75 08 57 47 
7. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ: 751 39 243 
8. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  
    IČ: 62 33 12 21 
9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
    organizace, IČ: 48 80 52 71 

10. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
      organizace, IČ: 70 95 81 22 
11. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
      IČ: 62 33 12 30 
12. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48 
13. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná,  
      IČ: 48 80 54 24 
14. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  
      IČ: 619 88 723 
15. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14 
16. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
      okres Karviná, IČ: 61 98 86 00 
17. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65 
18. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  
      organizace, IČ: 70 95 81 49 
19. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
      příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31 
20. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  
      IČ: 488 05 513 
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21. Základní škola Havířov-Šumbark  M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 
      IČ: 488 054 75 
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
      organizace, IČ: 48 80 52 89 
23. Základní  škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77 
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  
      organizace, IČ: 75 02 75 69 
25. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ: 658 90 698 
26. Mateřská škola Havířov- Město Čs. armády 5/201, IČ: 61 98 85 61 
27. Mateřská škola  Havířov- Město Horymírova 7/1194, IČ: 61 98 86 34 
28. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61 98 87 15 
29. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01 
30. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61 98 86 93 
31. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65 89 07 10 
32. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ: 61 98 87 07 
33. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  
      IČ: 70 95 82 54 
34. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  
      organizace, IČ: 70 95 82 03 
35. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1249, příspěvková  
      organizace, IČ: 70 95 82 89 
36. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,příspěvková organizace, 
      IČ: 70 95 82 46 
37. Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  
      IČ: 70 95 82 20 
38. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61 98 86 26 
39. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85 
40. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  
      IČ: 70 95 82 62 
41. Mateřská škola  Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková   
      organizace, IČ: 70 95 82 97 
42. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61 98 85 96 
43. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková   
      organizace, IČ: 61 98 85 88 
44. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70 
 
- kterou se ve zřizovací listině provádějí změny rozsahu přílohy č. 1 a 
- vydává se úplné znění zřizovací listiny dle přílohy č. 2 

 
pověřit 
podpisem dodatků a úplného znění zřizovacích listin ke dni 1.1.2013 Ing. 
Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka 
primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
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3186/47RM/2012 - Uzavření darovací smlouvy se společností RPG Byty s.r.o.______________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření darovací smlouvy se společností RPG Byty s.r.o.,  
se sídlem Gregorova č.p. 2582/3, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27769127  
ve znění dle přílohy č. 1 na poskytnutí dvou dětských hřišť  
v celkové hodnotě 106 800,- Kč s DPH ve vnitrobloku ulic Anglická 776  
a Jarošova 781 a 783 v Havířově-Šumbarku. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku města podpisem  
darovací smlouvy 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3187/47RM/2012 - Uzavření darovací smlouvy na vánoční strom - dárce Ing. Soňa Hájková__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření darovací smlouvy s Ing. Soňou Hájkovou, bytem Šumbarská 37a, 
Havířov-Dolní Suchá za účelem přijetí daru vánočního stromu dle přílohy  
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města podpisem darovací smlouvy 

          Z: vedoucí OKS 
                                                                                                            T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3188/47RM/2012 - Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  
                                 souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s._____    
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou  
a převzatou (pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí)  
mezi statutárním městem Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s.  
dle důvodové zprávy 
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d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 ze dne 27.1.2012 mezi statutárním 
městem Havířov a společností Severomoravské vodovody a kanalizace  
Ostrava a.s. (IČ: 45193665) ve znění dle přílohy č. 1  
 
pověřit  
primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemných 
vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012  
mezi statutárním městem Havířov a společností Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s. (IČ: 45193665)  

 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3189/47RM/2012 - Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu - úplné znění____  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o vypracování textu úplného znění smlouvy o provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 ve znění Dodatků č. 1 a č.2 
dle důvodové zprávy   
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova podpisem Protokolu o vypracování úplného znění 
smlouvy a o jeho shodě ve znění dle přílohy č. 1 

Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3190/47RM/2012 - Prodej vodovodů v majetku města__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
1. podání jediné nabídky společností SmVaK Ostrava a.s. na odkoupení  
    vodovodních řadů v majetku města  
 
2. zdůvodnění SmVaK Ostrava a.s. na stanovení výše kupní  
    ceny 2 100 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 3 
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schválit  
uzavření kupní smlouvy na prodej vodovodů v majetku města: 
1. Vodovod vnitřní 4. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2129 
2. Vodovod venkovní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2139 
3. Vodovod vnitřní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č. 2155 
4. Vodovod Havířov, lokalita Záguří 
5. Technická infrastruktura (vodovod) pro výstavbu 72 RD  
    v Havířově-Životicích, lokalita Osinky 
6. Vodovod Havířov-Životice, ul. Přátelství, U Křížů 
7. Vodovod v k.ú. Prostřední Suchá ul. Hořanská  
8. Vodovod Pstruží 
Celková pořizovací cena:      16 872 830,35 Kč 
Celková zůstatková cena po odpisech k 1.7.2012:  13 117 320,87 Kč 
 
se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  
se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 ve znění dle přílohy č. 2 
za celkovou nabídkovou cenu 2 100 000,- Kč bez DPH 
 
pověřit  
primátora města podpisem kupní smlouvy o prodeji výše uvedených 
vodovodních řadů kupujícímu SmVaK Ostrava a.s za kupní cenu 2 100 000,- 
Kč bez DPH 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012   
________________________________________________________________________________ 
 
3191/47RM/2012 - Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje  části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2  
o celkové výměře cca 1 000 m2 v kat. území Šumbark  
(přesná výměra bude upřesněna GP) 
společnosti EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a,  
IČ: 241 84 497 
za účelem výstavby Centra bydlení pro seniory, a to za cenu dle znaleckého 
posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování  
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2  
o celkové výměře  3 000 m2 v kat. území Šumbark 
společnosti EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a,  
IČ: 241 84 497 za účelem vybudování parkovacích ploch, pojízdných a pěších 
komunikací, zřízení zahrady se sadovými úpravami s tím, že po kolaudaci 
stavby budou pozemky vráceny městu a stavby na těchto pozemcích budou 
darovány městu 

________________________________________________________________________________ 
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3192/47RM/2012 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1.  
prodej pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře 5m2, 
parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a částí pozemků parc.č. 2196 o výměře  
cca 2175 m2, parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2 a pozemku parc.č. 2200  
o výměře cca 182 m2, v kat. území Havířov-město,  
tj. plocha o celkové výměře cca 3 212 m2 
společnosti McDonald´s  ČR spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, 
IČ: 16191129 za účelem výstavby  restaurace rychlého občerstvení McDonald´s  
za těchto podmínek: 
-  kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby  
-  kupní cena je stanovena jako smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2, celkem kupní  
   cena bude činit při výměře cca 3 212 m2 celkem cca  8 030 000,- Kč 
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím,   
   že při podpisu této  smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny  
   ve výši 4 818 000,- Kč 
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o výpůjčce na část pozemku  
   parc.č. 2196 o výměře 533 m2 jako rezerva pro budoucí úpravu křižovatky  
   a úpravu horkovodu 
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen pro    
   příjezd a přístup k restauraci, pro napojení a uložení potřebných inženýrských  
   sítí, dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení    
   věcného břemene 
- s budoucím kupujícím bude uzavřena nájemní smlouva po dobu realizace 

stavby po nabytí právní moci všech vydaných stavebních povolení pro tuto 
stavbu, a to na dobu určitou do vydání  rozhodnutí o trvalém užívání stavby, 
max. na dobu 24 měsíců  

- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 120 000,- Kč/rok + DPH max. po  
dobu 24 měsíců, dle podmínek výše a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se 
strany jinak, bude nájemné vypočteno dle platných Zásad pro uzavírání smluv 
o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene 

- v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavřené smlouvy o budoucí  
kupní smlouvě po nabytí právní moci územního rozhodnutí, uhradí tento 
městu smluvní pokutu ve výši 2 000 000,-  Kč, v případě rozestavěné stavby 
na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém 
vypořádání  

- budoucí kupující může odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě  
bez úhrady pokuty ve výši 2.000.000,- Kč v případě, že výsledky právní, 
environmentální a geologické prověrky k pozemku (rozbory půdy, radonová 
studie, inženýrsko geologický průzkum apod.)  ukáží, že na pozemku nelze 
realizovat stavbu a provoz restaurace vůbec nebo jen při vynaložení   
nepřiměřených dodatečných nákladů a dále jen v případě, že v rámci 
územního nebo stavebního řízení dojde ke změně rozsahu potřebných 
stavebních prací nad rámec zpracované studie nebo že budoucí kupující 
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nezíská potřebná povolení. 
- v budoucí kupní smlouvě budou uvedeny podmínky dané odbory magistrátu  

města  
 
2. uzavření smlouvy se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: 63322005  
    o zániku předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1  
    o výměře cca 712 m2, k.ú Havířov-město  
    ve prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o.. 

________________________________________________________________________________ 
 
3193/47RM/2012 - Prodej pozemku pod již postavenou garáží , areál garáží Na Špici,   
                                 k.ú. Havířov-město- změna usnesení________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. zrušení usnesení  č. 608/14ZM/2012, bod 1) ze dne 24.9.2012 
2. prodej pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město  

manželům  Emilu Gulašimu a Boženě Gulašiová,  bytem Havířov-Město, 
Karvinská 43, pod již postavenou garáží 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,  
celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek  
ve výši 1 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
3194/47RM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
1. prodej části pozemku 582/3 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 582/13,  
    k.ú. Bludovice o výměře 1 m2 manželům Ing. arch. Věře Kollegové  
    a Ing. Václavu Kollegovi, oba bytem Havířov-Podlesí, Želivského  1343/6,    
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
    ve výši 1150,- Kč/m2, celkem tedy za 1 150,- Kč 
 
2. prodej pozemku parc.č. 582/11, k.ú. Bludovice o výměře 1 m2  
    paní Martě Bartoncové, bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 6,  
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  
    ve výši 1 150,- Kč/m2, celkem tedy za 1 150,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
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3195/47RM/2012 - Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
prodej nemovitostí:  
- objekt restaurace č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1  
- pozemek parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 871 m2,  
vše v k. ú. Bludovice,  
p. Pavle Sliwkové, bytem U Křížů 115/12, Havířov-Životice,  
za smluvní kupní cenu ve výši 3.815.000,- Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů 
od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zachování prodejny potravin po dobu 
5 let za současných nájemních podmínek  
 
n e s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor – restaurace o výměře 383,50 m2 v objektu  
ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice,  
p. Lucii Hergovičové, IČ: 73277282, k provozování restaurace 

 
________________________________________________________________________________ 
 
3196/47RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  
                                „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“_________________  
          

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 2093:  
„Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“  
 
1. nájem části pozemku a právo provést stavbu na parc. č. 596/15,  

k.ú. Bludovice v rozsahu cca 1202 m2,  
pronajímatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 
IČ: 000 95 711 
nájemné: bude stanoveno dle metodiky a vnitřních předpisů pronajímatele, 
platných v době uzavření smlouvy, v návaznosti na etapy výstavby,  
(cca 6,-Kč/m2/den, bez DPH)  

 
2. nájem části pozemku parc. č. 1765/3, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 49 m2,  

pronajímatelé: manželé Justin Pojezdal, Anežka Pojezdalová,  
Padlých Hrdinů 1039/2a, Havířov- Bludovice,  
nájemné: 25,-Kč/m2/rok, tj. cca 1225,-Kč/rok 

 
3. nájem části pozemku parc. č. 1765/4  a 1765/5, k.ú. Bludovice,  

v rozsahu cca 67 m2,  
pronajímatel: Pavel Kubiena , Těšínská 710/57b, Havířov- Bludovice,  
nájemné: 25,-Kč/m2/rok, tj. cca 1675,-Kč/rok, s tím, že pokud dojde 
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v důsledku stavby k přemístění stávajícího oplocení, požaduje vlastník 
vybudovat dotčenou část oplocení na náklady investora  

     
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smluv k bodu 1- 3                                                                                                                                                                                            

                                                                                                            Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení 
 

d o p o r u č u j e  
  
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. přijetí daru části pozemku parc. č. 596/15, k.ú. Bludovice,  

v rozsahu cca 1202 m2  
trvale zastavěné chodníkem, včetně prostoru za chodníkem,  
dle zaměření dokončené stavby, do majetku města,  
dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 
IČ: 000 95 711 

 
2. výkup části pozemku parc. č. 1765/3, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 49 m2,  

trvale zastavěné chodníkem, dle zaměření dokončené stavby, 
prodávající: manželé Justin Pojezdal, Anežka Pojezdalová,  
Padlých Hrdinů 1039/2a, Havířov- Bludovice,  
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu, minimálně  
však 414,-Kč/m2, dle požadavku vlastníků 

 
3. výkup  části pozemku parc. č. 1765/5, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 67 m2,  

prodávající: Pavel Kubiena , Těšínská 710/57b, Havířov- Bludovice,  
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu,   
v případě, že dojde v důsledku stavby k přemístění stávajícího oplocení, 
požaduje vlastník vybudovat dotčenou část oplocení na náklady investora  

________________________________________________________________________________ 
 
3197/47RM/2012 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby:  
                                 „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“__________________    
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
zrušit  
usnesení č. 301/7ZM/2011, ze dne  19. 9. 2011, kterým byla schválena  
koupě 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 
za kupní cenu: dle požadavku vlastníka obvyklou-tržní ve výši 300.000,-Kč   
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schválit 
pro účely realizace stavby: č. 5031  
„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: 365.000,-Kč, stanovena  jako cena tržní, dle aktualizovaného 
znaleckého posudku, akceptovaná zástavním věřitelem, který se vzdá 
zástavního práva k nemovitosti    

________________________________________________________________________________ 
 
3198/47RM/2012 - Zastavení nemovitostí v majetku města______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vynětí objektu Kulturního domu Leoše Janáčka č. p. 1593 a pozemku  
parc. č. 203/48 o výměře 2085 m2, k. ú. Bludovice,  
z ručitelského závazku města u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., 
dle smlouvy č. 2002-3371 UV (1467/EO/02) 
  
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
zastavení nemovitosti objektu Kulturního domu Petra Bezruče  č. p. 246/31a   
a pozemku parc. č. 1419 o výměře  2754 m2 v k. ú. Havířov-město, 
v souvislosti s ručitelským závazkem města u Českomoravské záruční  
a rozvojové banky, a.s. dle smlouvy č. 2002-3371 UV (1467/EO/02) 

________________________________________________________________________________ 
 
3199/47RM/2012 - Odstoupení od budoucí kupní smlouvy_______________________________ 
  

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí   
 
odstoupení společností TTC Park, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 
Julia Fučíka 923, IČ: 278 43  
od budoucí kupní smlouvy č. 1954/OSM/11  uzavřené dne 10.2.2012  
na prodej části pozemku parc.č. 284/1 o výměře cca 2 800 m2 k.ú. Šumbark  
za účelem vybudování nájemních objektů – nepotravinářské plochy, služby, 
parkoviště a dopravního napojení 

________________________________________________________________________________ 
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3200/47RM/2012 - Pronájem částí pozemků pro umístění panelů s elektronickými jízdními  
                                řády, k.ú. Havířov-město___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem částí pozemků parc.č. 1420 o výměře 3 m2 a parc.č.119  
o výměře 3 m2, k.ú. Havířov-město  
společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., Ostrava, Na Hradbách 1440/16,  
IČ: 646 13 895 za účelem umístění dvou kusů elektronických informačních 
panelů s jízdními řády za smluvní  nájemné  ve výši 1,- Kč/rok bez DPH s tím, 
že náklady za spotřebu elektrické energie bude hradit město počínaje  
od  1.1.2013 po dobu 5 let od finančního ukončení projektu“Informační panely 
na přestupních terminálech MSK“ 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy   

                                                                                                      Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.3. 2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3201/47RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby: 
                                „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní  Datyně“ – doplnění_____ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pro účely realizace stavby č. 7076  
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“  
pronájem pozemků, za účelem uložení hlavního kanalizačního řadu, po dobu 
výstavby uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, 
doba   nájmu od zahájení stavebních prácí do uvedení stavby do trvalého 
užívání doba nájmu: 25,-Kč/m2/rok 
věcné břemeno: jednorázová úhrada ve výši 125,-Kč/m2, včetně ochranného 
pásma a 500,-Kč/1ks šachtice                                                                                                   
 
1. v k.ú. Dolní Datyně, na parc.č. 289/4, LV 73, o výměře cca 70 m2 
    Vlastník: Ing. Kateřina Treichelová, Šeříková 14, Havířov – Bludovice 
 
2. v k.ú. Dolní Datyně, na parc.č. 289/1, LV 456, o výměře cca 23 m2 
    Vlastník: Ing. Helga Augustinská, Krásnohorské 25, Havířov – Podlesí 
 
3. v k.ú. Dolní Datyně, na parc.č. 451, LV 206, o výměře cca 20 m2 
    Spoluvlastníci: Jaromír Mokroš, U Potoka 8, Havířov – Dolní Datyně 
                             Dagmar Pavlisová, Lidická 58, Havířov – Šumbark 
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4. v k.ú. Dolní Datyně, na parc.č. 563/2, o výměře cca 16 m2 a na parc.č. 562/1,   
    o výměře cca 60 m2, LV 144  
    Vlastník: Soňa Bystroňová, 17. Listopadu 17, Havířov-Město 
 
5. v k.ú. Dolní Datyně, na parc.č. 69/1, o výměře cca 33 m2, LV 95 
    Vlastník: Lenka Kosiecová, Na Pěšině 6a, Havířov-Dolní Datyně 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o nájmu pozemku a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, dodatků k již uzavřeným smlouvám o nájmu pozemku a budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a konečných smluv o zřízení věcného 
břemene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                               Z: vedoucí OSM 
                                                                                                               T: 31.1.2013  
________________________________________________________________________________ 
 
3202/47RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby:  
                                „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“____________________________     
                            

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“,   
 
1.  
nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní Suchá,  
parc. č. 458/2 a 462/1,  ve prospěch města Havířov, stavebníka kanalizační 
stoky a mostní konstrukce  umístěné na pozemcích,    
pronajímatel a povinný: Petr Pálinkás, Orlovská 313/28, Havířov-Dolní Suchá  
- doba nájmu pozemků se sjednává od zahájení, do ukončení stavebních prací 
na pozemcích,     
nájemné za cca 100 m2, dle požadavku vlastníka 250,-Kč/den užívání, počet 
dnů bude upřesněn před  zahájením prací,     

- hodnota věcného břemene: v předpokládaném rozsahu cca 73 m2,  
dle požadavku vlastníka 1000,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, přičemž město Havířov jako 
oprávněný z věcného břemene uhradí 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/ks šachtice, 
zbývajících 875,-Kč/m2, uhradí rovným dílem účastníci smlouvy  
č. 465/OIV/2012, o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního 
sběrače        

 
2.  
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní Suchá,  
parc. č. 2691/9, 2691/10, 2691/12,2691/15, 2691/16, 2691/17 a  
v k.ú. Prostřední  Suchá parc. č. 2210,  ve prospěch města Havířov, stavebníka 
kanalizační stoky a mostní konstrukce a opěr umístěných na pozemcích,     
půjčitel a povinný: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČ: 277 69 143,  
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- doba výpůjčky pozemků cca 3800 m2, se sjednává od zahájení stavebních  
  prací, do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 1250 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks    
  šachtice umístěné na pozemku + DPH 
 
3.  
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní Suchá,   
parc. č. 2691/59  a v k.ú. Prostřední  Suchá parc. č. 2206/11, 2206/14, 2211/1, 
2211/2, 2212/2, 2492/1,  ve prospěch města Havířov, stavebníka kanalizační 
stoky a mostní konstrukce a opěr umístěných na pozemcích,     
půjčitel a povinný: Skleníky Nový Svět, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ: 277 85 165,  
- doba výpůjčky pozemků cca 5600 m2, se sjednává od zahájení stavebních    
  prací, do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, cca 2124 m2, včetně   
  ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice  
  umístěné na pozemku + DPH,  
 
4.  
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Dolní Suchá,  
parc. č. 2742/1,  ve prospěch města Havířov, stavebníka kanalizační stoky  
a mostní konstrukce a opěr umístěných na pozemku v rozsahu cca 68 m2,        
ve vlastnictví povinného: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021  
- doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání povolení k trvalému  
užívání stavby 

- hodnota břemene: stanovena jako pětinásobek obvyklého nájmu za m2  
plochy, dle zaměření, minimálně však 1200,-Kč + DPH.    

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 

                                                                                                                  Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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konané dne 5.12.2012 

 
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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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.12.2012 

II.část 
 

 
3203/47RM/2012 - Výpůjčka pozemků v rámci stavby:  
                                 „Rekonstrukce a dobudování chodníku ul. Na Záguří“              
           
3204/47RM/2012 - Výpůjčka 39 kusů reklamních vitrín Městskému kulturnímu středisku  
                                 Havířov, příspěvkové organizaci 
 
3205/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Blanky Bodurové a Pavla Bodury 
         
3206/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jana Orlíka          
 
3207/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Mgr. Čestmíra Slívy  
                                 a Mgr. Moniky Slívové       
 
3208/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Bruna Folwarczného 
 
3209/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Miroslava Jasioka  
                                 a Gabriely Jasiokové         
 
3210/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Marie Tomášové         
 
3211/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Tomáše Farkaše  
                                 a Patricie Farkašové          
 
3212/47RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
             
3213/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  SMP Net, s.r.o.        
 
3214/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233, 283/1,  
                                 k.ú. Šumbark  
            
3215/47RM/2012 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město 
 
3216/47RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – MUDr. Rostislav Graňák 
 
3217/47RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – MUDr. Jiří Spilka 
                                 Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
3218/47RM/2012 - Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb správce stavby  
                                „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice a Dolní Datyně“ 
 
3219/47RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „ Služby správce stavby pro projekt 
                                Odkanalizování části města Havířov - I. etapa – Dolní a Prostřední Suchá“ 
 
3220/47RM/2012 - Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) 
                                Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně  
                                 – informativní zpráva o průběhu projektů 
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3221/47RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č.3  
                                 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12 
 
3222/47RM/2012 - č.stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – podmínky zadávacího řízení  
 
3223/47RM/2012 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby   
                                 na rok 2013 
          
3224/47RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č. XI 
           
3225/47RM/2012 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná   
                                 vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol  
                                 v Havířově   
 
3226/47RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                 zřízenými statutárním městem Havířov  
 
3227/47RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých   
                                 z rozpočtu Moravskoslezského kraje, MŠMT, Ministerstva kultury ČR,  
                                 Nadací OKD, Nadací ČEZ,  
 
3228/47RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury 
       
3229/47RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                 a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol 
 
3230/47RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                 a dary“ - mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova 
                                 v roce 2012  
 
3231/47RM/2012 - Žádost Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením o změnu  
                                 podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu  
                                 statutárního města Havířov v roce 2012   
 
3232/47RM/2012 - Žádost občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o změnu podílu  
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012   
 
3233/47RM/2012 - Žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov o změnu podílu  
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012   

 
3234/47RM/2012 - Žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov o změnu podílu stanoveného 
                                 účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov 
                                 v roce 2012   
 
3235/47RM/2012 - Žádost TJ ČSAD Havířov o změnu podílu stanoveného účelu použití  
                                 dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012   
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3236/47RM/2012 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni  
                                statutárního orgánu MŠ Lípová a ředitelce Asterix - střediska volného času 
 
3237/47RM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného  
                                 i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové  
                                 kázně 
 
3238/47RM/2012 - Souhlas zřizovatele k zakoupení úpravny teplé pitné vody a sprchovacích  
                                 hydraulických vozíků na středisko Luna Domova seniorů Havířov,  
                                 příspěvková organizace z prostředků investičního fondu 
 
3239/47RM/2012 - Žádost o schválení pořízení investičního majetku  - barevné kopírky  
                                 MINOLTA bizhub C224 
 
3240/47RM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2012                
                                 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
                                 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
3241/47RM/2012 - VZ/01/ORG/12 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní integrace 
                                 úřadu obce s rozšířenou působností“  
                                   – zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 
3242/47RM/2012 - Pověření členů zastupitelstva prováděním obřadů vítání dětí  
 
3243/47RM/2012 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města   
                                 Havířova v roce 2013                                 
                     
3244/47RM/2012 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 
3245/47RM/2012 - Městské vysílání Havířov - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1557/TO/09 
           
3246/47RM/2012 - Změny v komisi Rady města Havířova 
 
3247/47RM/2012 - Žádost o nadační příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013  
                                 v rámci nadačního programu „Sídliště žije“  
 
3248/47RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                 dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
3249/47RM/2012 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2013“  
                                 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory  
                                 aktivit v oblasti kultury na rok 2013 
 
3250/47RM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst 
 
3251/47RM/2012 - Zpráva z pracovní cesty zástupců Havířova do polského Sejmu ve Varšavě    
                                 ve dnech 19. – 20.11.2012  
 
3252/47RM/2012 - Organizační změny Magistrátu města Havířova od 1.2.2013  
             
3253/47RM/2012 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce 
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3254/47RM/2012 - Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
3255/47RM/2012 - „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova, 
                                 příspěvkových organizací a obchodních společností“– předběžné oznámení 
                                 veřejné zakázky  
 
3256/47RM/2012 - Používání poukázek Sodexo Flexi Pass v kulturních zařízeních města 
 
3257/47RM/2012 - Změny v Komisi bytové RMH a Finančním výboru ZMH 
 
3258/47RM/2012 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města 
 
3259/47RM/2012 - Rozšíření schváleného programu 16. zasedání ZMH 
 
3260/47RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.12.2012 

II.část 
 

 
3203/47RM/2012 - Výpůjčka pozemků v rámci stavby:  
                                 „Rekonstrukce a dobudování chodníku ul. Na Záguří“_________________              
           

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby:  
„Rekonstrukce a dobudování chodníku ul. Na Záguří“ 
výpůjčku části pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1632/1, 1632/2, 1632/3, 
1632/4, trvale zastavěných chodníkem, včetně prostoru za chodníkem, dle 
zaměření dokončené stavby,   
půjčitel:  Moravskoslezský kraj, 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 
doba výpůjčky: od dokončení etap stavebních prací, do doby bezúplatného 
převodu částí zastavěných pozemků, do majetku města     
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků 
 

                                                                                                            Z: vedoucí OSM  
                                                                                                            T: dle dokončené stavby 
________________________________________________________________________________ 
 
3204/47RM/2012 - Výpůjčka 39 kusů reklamních vitrín Městskému kulturnímu středisku  
                                 Havířov, příspěvkové organizaci____________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku 39 ks reklamních vitrín (o rozměrech: 1,70m x 1,15m) umístěných 
v 29 autobusových čekárnách na území města Havířova, příspěvkové organizaci 
Městské kulturní středisko Havířov,  se sídlem : 736 01 Havířov –Město, 
Hlavní třída 246/31a, IČ : 003 17 985,  
na dobu určitou 5 let od 1.1.2013, s možností dalšího prodloužení a to:  
1. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Lípová  směr AN), 1ks 

oboustranné reklamní vitríny 
2. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Lípová směr Šumbark), 1ks 

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

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

5. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr AN), 2ks 
oboustranné reklamní vitríny 

6. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, střed směr AN), 2ks 
oboustranné reklamní vitríny 

7. panel ,autobusová čekárna (Havířov, Město, u fontány Jitřenka směr 
Šumbark), 1ks oboustranné reklamní vitríny 

8. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, u fontány Jitřenka směr AN), 
1ks oboustranné reklamní vitríny 

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

10. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Nad Terasou směr AN), 1ks 
oboustranné reklamní vitríny 

11. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Nad Terasou směr Šumbark), 
1ks oboustranné reklamní vitríny 

12. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Puškinova směr Šumbark), 1ks 
oboustranné reklamní vitríny 

13. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, střed směr Šumbark), 1ks 
oboustranné reklamní vitríny 

14. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město nemocnice směr Šumbark), 1ks 
oboustranné reklamní vitríny 

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

16. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, hotel Merkur směr Šumbark), 
1ks oboustranné reklamní vitríny 

17. panel, autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, H.Malířové směr AN), 2 ks 
oboustranné reklamní vitríny 

18. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, žel.st. směr Šumbark), 2 ks 
oboustranné reklamní vitríny 

19. panel,  autobusová čekárna (Havířov, Město, obchodní dům směr AN), 2ks 
oboustranné reklamní vitríny 

20. panel, autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, 2.etapa Orlí směr AN), 1ks 
oboustranné reklamní vitríny 

21. panel, autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, točna Lidická směr AN), 
1ks oboustranné reklamní vitríny 

22. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Těšínská směr AN), 1ks 
oboustranné reklamní vitríny 

23. panel, autobusová čekárna(Havířov, Město, žel.st. směr AN), 2ks 
oboustranné reklamní vitríny 

24. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Úřad práce směr Ostrava), 
2ks oboustranné reklamní vitríny 

25. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Úřad práce směr Bohumín), 
2ks oboustranné reklamní vitríny 

26. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Okrajová u garáží směr 
Šumbark), 1ks oboustranné reklamní vitríny 

27. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, zdr. středisko směr Šumbark), 
1ks oboustranné reklamní vitríny 

28. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, nám.Republiky směr AN), 2ks 
oboustranné reklamní vitríny 

29. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, nám.Republiky směr 
Šumbark), 2ks oboustranné reklamní vitríny 
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za podmínek : 
1. Městské kulturní středisko, příspěvková organizace nebude nárokovat  
    navýšení příspěvku související s touto činností 
2. Výpůjčitel souhlasí s dalším pronájmem reklamní plochy třetím osobám 
3. Půjčitel umožní na základě požadavku výpůjčitele zveřejnění akcí města  
    bezplatně 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3205/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Blanky Bodurové a Pavla Bodury__ 
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to  
parc.č. 1814/22, 2586, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky 
k rodinnému domu č.p. 137 na pozemku parc.č. 2583/3, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Blanky Bodurové a Pavla Bodury,oba bytem Havířov-Životice, 
Padlých hrdinů 137/31, 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 . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3206/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jana Orlíka_____________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2662/1,  
k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění vodovodní, plynovodní, 
elektropřípojky a vybudování sjezdu k  pozemku parc.č. 2571,  
k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Jana Orlíka, bytem Havířov – Město, Karvinská 1187/12,  
za jednorázovou úhradu ve výši  3 x 1.000,- Kč + DPH,  
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tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (přípojky) + 3.000,- Kč + DPH,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 3.600,- Kč + 3.600,- Kč = 7.200,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3207/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Mgr. Čestmíra Slívy  
                                 a Mgr. Moniky Slívové____________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2592/1, 
2592/5, 2593/5, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky  
a vybudování sjezdu k  rodinnému domu č.p. 396 na pozemku parc.č. 2593/16, 
k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Mgr. Čestmíra Slívy, bytem Havířov-Životice, Přátelství 396/15d  
a Mgr. Moniky Slívové, bytem Havířov-Podlesí, Okrajová 1411/47,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH ( pro přípojku )  
a za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu), 
tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč ( přípojka) + 3.000,- Kč + 600,- Kč  
= 3.600,- Kč ( sjezd), tj. 600,- Kč + 3.600,- Kč = 4.200,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3208/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  Bruna Folwarczného_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 109/1,  
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k.ú. Bludovice  za účelem umístění kanalizační přípojky k budově č.p. 1304  
na pozemku parc.č. 105, k.ú. Bludovice  
ve prospěch Bruna Folwarczného, bytem Havířov-Životice, Olšová 203/1,  
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč+ DPH , tj. 5.000,- Kč + 1.000,- Kč 
= 6.000,- Kč celkem   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3209/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Miroslava Jasioka  
                                 a Gabriely Jasiokové_____________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1327, 
1404/1, 1404/3, k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění kanalizační, 
vodovodní, plynovodní přípojky a vybudování sjezdu k rozestavěné budově  
na pozemku parc.č. 1403/6, k.ú. Prostřední Suchá,  
ve prospěch Ing. Miroslava Jasioka a Gabriely Jasiokové, oba bytem Havířov- 
Podlesí, Františka Hrubína 1535/1, za jednorázovou úhradu ve výši: 
 

500,- Kč + DPH, tj. 500,- Kč + 100,- Kč = 600,- Kč ( kanalizační přípojka) 
1.500,- Kč + DPH, tj.1.500,- Kč + 300,- Kč = 1.800,- Kč (vodovodní přípojka) 
1.500,- Kč + DPH, tj.1.500,- Kč + 300,- Kč = 1.800,- Kč (plynovodní přípojka) 
3.000,- Kč + DPH, tj.3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd) 
celkem 7.800,- Kč 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
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3210/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Marie Tomášové____________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2170/2,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění vodovodní, elektropřípojky a vybudování 
sjezdu k rodinnému domu č.p. 410 na pozemku parc.č. 2170/241,  
k.ú. Bludovice, ve prospěch Mgr. Marie Tomášové, bytem Havířov-Životice, 
Padlých hrdinů 410/24b,  
za jednorázovou úhradu ve výši  2 x 1.000,- Kč + DPH, tj. 2.000,- Kč + 400,- 
Kč = 2.400,- Kč ( přípojky) + 3.000,- Kč + DPH,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč ( sjezd),  
tj. 2.400,- Kč + 3.600,- Kč = 6.000,- Kč  celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka . 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3211/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Tomáše Farkaše  
                                 a Patricie Farkašové______________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  
k.ú. Dolní Suchá  za účelem umístění vodovodní přípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 379  
na pozemku parc.č. 2344/4, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Tomáše Farkaše a Patricie Farkašové, oba bytem  
Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 379/18a,  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.016,- Kč + DPH, tj. 1.016,- Kč + 203,- Kč  
= 1.219,- Kč (přípojka) + 3.000,- Kč + DPH,  
tj. 3.000,- Kč + 600,- Kč = 3.600,- Kč (sjezd),  
tj. 1.219,- Kč + 3.600,- Kč = 4.819,- Kč celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka . 

 
 

 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 47. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.12.2012 
 

51 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3212/47RM/2012 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 318, 320, 
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3531 – 11/2012 ze dne 25.9. 2012 za účelem umístění 
zemního kabelového vedení v rámci stavby : „EP – 12-8001440, Havířov,  
Nad Terasou, 2. etapa - přeložka KVN“  
za jednorázovou úhradu při výměře 86,95 m2, ve výši 17.390,- Kč + DPH, 
tj. 17.390,- Kč + 3.478,- Kč =  20.868,- Kč celkem. 
 
2. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4815,  
k.ú. Havířov - město, dle GP č. 1892 - 53/2012 ze dne 2.10.2012  
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu (investor :  
Marie Bystroňová a Boleslav Bystroň, oba bytem Havířov-Město, Horní 1343/2) 
za jednorázovou úhradu při výměře 5,18 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem 
 
3. 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1411/1, 
1411/5, k.ú. Bludovice, dle GP č.3617 – 119/2012 ze dne 21.9.2012  
za účelem umístění kabelového vedení přípojky NN 0,4kV, za jednorázovou 
úhradu při výměře 9,3 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- Kč celkem 
 
4. 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 849/1,  
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3536 - 569/2012 ze dne 26.10.2012 za účelem 
umístění elektropřípojky k rodinnému domu ( investor:  
Ing. Radim Řeháček a Doc.Ing.Lenka Řeháčková, Ph.D., oba bytem Havířov-
Podlesí, Želivského 1337/1 ),  
za jednorázovou úhradu při výměře 5,45 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
tj. 10.000,- Kč + 2.000,- Kč =  12.000,- 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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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3213/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch  SMP Net, s.r.o.__________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2170/2,  
k.ú. Bludovice , za účelem uložení plynárenského zařízení  k rodinnému domu 
č.p. 410 na pozemku parc.č. 2170/241, k.ú. Bludovice, za jednorázovou úhradu 
ve výši 1.000,- Kč + DPH, tj. 1.000,- Kč + 200,- Kč = 1.200,- Kč celkem,  
(investorem a plátcem je stavebník, tj. Mgr. Marie Tomášová, bytem Havířov-
Životice, Padlých hrdinů 410/24b ),  
ve prospěch  SMP Net, s.r.o., se sídlem: Hornopolní 3314/38, Ostrava, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ : 277 68 961,  
zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:  Plynárenská 499/1  
657 02 Brno, IČ : 279 35 311  
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3214/47RM/2012 - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233, 283/1,  
                                 k.ú. Šumbark____________________________________________________  

            
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 227, 233, 
283/1, k.ú. Šumbark  za účelem uložení kanalizačního řadu v rámci stavby: 
„Havířov-Šumbark, ul. Obránců míru – rekonstrukce stoky BIIa 2.17 “  
za jednorázovou  úhradu při výměře 143 m2, ve výši  28.600,- Kč +  DPH, 
tj. 28.600,- Kč  + 5.720,- Kč = 34.320,-Kč  celkem,  
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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 . 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3215/47RM/2012 - Pronájem nebytových prostor na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nebytových prostor o výměře 26,55 m2 v přízemí objektu  
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, p. Petře Benešové, IČ: 76631249,  
za podmínek: 
- nájemné 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: k rozšíření výstavní plochy mladých a začínajících havířovských umělců 
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
   po ukončení nájmu 

________________________________________________________________________________ 
 
3216/47RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – MUDr. Rostislav Graňák_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 127,26 m2  

ve 2. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, 
nájemci MUDr. Rostislavu Graňákovi, IČ: 12109410, dohodou k 31.12.2012 

 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 127,26 m2 ve 2. poschodí 

zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,  
spol. Ad Gyn, spol. s r.o., zast. jediným společníkem  
MUDr. Rostislavem Graňákem, sídlo: Sokolská 23/21, Havířov-Šumbark,  
k poskytování služeb v oboru gynekologie a porodnictví, za podmínek: 
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za ordinaci 
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 
- nájem na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. 

________________________________________________________________________________ 
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3217/47RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – MUDr. Jiří Spilka 
                                 Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 119,32 m2  

ve 2. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, 
nájemci MUDr. Jiřímu Spilkovi, dohodou k 31. 12. 2012 

 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 119,32 m2 ve 2. poschodí  

zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,  
spol. Asclepiades – interna a gastroenterologie s.r.o., zast. jediným 
společníkem MUDr. Jiřím Spilkou, k poskytování služeb v oboru vnitřního 
lékařství a gastroenterologie, za podmínek: 
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za ordinaci 
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2013 

 
3. umístění sídla společnosti Asclepiades – interna a gastroenterologie s.r.o.,  

v nebytových prostorách o celkové výměře 119,32 m2 ve 2. poschodí 
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí 

________________________________________________________________________________ 
 
3218/47RM/2012 - Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb správce stavby  
                                „Odkanalizování části města Havířova-Bludovice a Dolní Datyně“_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu SoD č. 1566/OIV/2011  v Příloze č. 4 bod 4. „Organizační schéma  
    pracovního týmu správce stavby pro projekt“ bude nahrazen novým  
    organizačním schématem dle Přílohy č.1 vč. dokladů o prokázání kvalifikace 
  
2. uzavření Dodatku č. 2  ke SoD č.1566/OIV/2011 v rozsahu bodu 1  
    tohoto usnesení 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 2 ke SoD č. 1566/OIV/2011   
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.2 ke SoD č. 1566/OIV/2011    
  

Z: vedoucí OIV 
T: prosinec 2012      

________________________________________________________________________________ 
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3219/47RM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „ Služby správce stavby pro projekt 
                                Odkanalizování části města Havířov - I. etapa – Dolní a Prostřední Suchá“ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu SoD č.7466/OIV/10 v Příloze č. 3. „Organizační schéma pracovního  
    týmu správce stavby pro projekt“ bude nahrazen novým organizačním  
    schématem dle Přílohy č.1 vč. dokladů o prokázání kvalifikace 
 
2. uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 746/OIV/10 v rozsahu bodu 1 tohoto  
    usnesení 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
Dodatku č. 2 k SoD č.746/OIV/10 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.2 k SoD  č.746/OIV/10 
 

          Z: vedoucí OIV 
T: prosinec 2012      

________________________________________________________________________________ 
 
3220/47RM/2012 - Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) 
                                 Odkanalizování částí města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně  
                                 – informativní zpráva o průběhu projektů___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o průběhu projektů v rámci Odkanalizování části města 
Havířova Dolní a Prostřední Suchá, Bludovice a Dolní Datyně 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
informativní zprávu o průběhu projektů v rámci Odkanalizování části města 
Havířova Dolní a Prostřední Suchá, Bludovice a Dolní Datyně 

________________________________________________________________________________ 
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3221/47RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č.3  
                                ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1412/OIV/12 a Přílohy SoD č.1  
    o dodatečné stavební práce za cenu 1 575 651,49 Kč bez DPH,  
    tj. 1 890 781,79 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1  
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  1412/OIV/12 a z Přílohy SoD č.1  
    stavební práce za cenu 1 047 662,30 Kč bez DPH, tj. 1 257 194,76 Kč  
    včetně DPH dle Přílohy č. 1 
 
3. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 na provedení  
    stavby „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ v rozsahu bodu 1 a 2  
    tohoto usnesení 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 ze dne 26.6.2012 
 
u k l á d á         
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1412 /OIV/2012  
ze dne 26.6.2012 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 20.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3222/47RM/2012 - č.stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – podmínky zadávacího řízení__  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odůvodnění podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  
na stavební práce “Parkovací dům Havířov“  
ve znění dle přílohy tohoto usnesení 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
odůvodnění kompletních podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Parkovací dům Havířov“ ve znění přílohy tohoto 
usnesení  

________________________________________________________________________________ 
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3223/47RM/2012 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby   
                                 na rok 2013_____________________________________________________ 
          

Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na 
rok 2013 dle přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků 
schváleného rozpočtu OIV na rok 2013 dle přílohy č. 2 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
    na rok 2013 dle přílohy č. 1  
 
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OIV na rok 2013 dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
3224/47RM/2012 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
                                 na rok 2012 č. XI_________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2012  
č. XI dle přílohy   
 
u k l á d á   
 
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV  
na rok 2012 č. XI dle přílohy  

         Z: vedoucí OIV  
         T: 12/2012                                                               

________________________________________________________________________________ 
 
3225/47RM/2012 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná   
                                 vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol  
                                 v Havířově______________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vydat 
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Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních 
škol v Havířově dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
3226/47RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi 
                                 zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí  
    (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 60.000,- Kč  
    od Ing. Karla Kotuly, se sídlem Selská 1348/33a, Havířov-Město  
    (IČ: 11 56 29 78) dle přílohy č. 1 
 
2. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07)   
    v celkové výši 20.000,- Kč  
    od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,    
    Havířov-Šumbark (IČ: 61 97 47 06) dle přílohy č. 2     

________________________________________________________________________________ 
 
3227/47RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých   
                                 z rozpočtu Moravskoslezského kraje, MŠMT, Ministerstva kultury ČR,  
                                 Nadací OKD, Nadací ČEZ_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v rámci dotačních programů 
poskytovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje, MŠMT, Ministerstva 
kultury ČR, Nadací OKD a Nadací ČEZ v celkové výši 360.500,- Kč 
příspěvkovými organizacemi města dle přílohy č.1, 2 

 
1. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
    (IČ 48 80 55 13) na projekt:  

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 
…………. 16.000,- Kč 

 
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  

 (IČ: 00 60 12 50) na projekty:  
 
- Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže  
   a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013 
                                                     ………..………………..  49.000,- Kč 
 
- Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013………..  70.000,- Kč 
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- Výstava biblí k 400. výročí vydání Bible kralické………...….... 15.000,- Kč 
 

- Čarodění v knihovně……………………………………….........  7.500,- Kč 
 

- Stálá expozice k historii Havířova a hornictví....................……  43.000,- Kč 
 

- Podpora regionů 2013 – senioři......……………………………  90.000,- Kč 
 

- Podpora regionů 2013 – bible………………………………..… 30.000,- Kč 
 

- Podpora regionů 2013 - celoroční aktivity……………………..  40.000,- Kč 
________________________________________________________________________________ 
 
3228/47RM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012  
                                 v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________ 
       

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu 
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám v celkové výši 148.320,- Kč dle přílohy č. 1 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2012 o uvedené částky  
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
3229/47RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                 a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 

města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky  
a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za VI. měsíc a IX. – XII. 
měsíc roku 2012 určené na odměny vedoucím sportovních a 
mimosportovních kroužků havířovských středních škol,  a to takto: 

 
       7 800,- Kč   Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,  

příspěvková organizace IČ 13 64 42 89 
               
       9 120,- Kč    Střední  průmyslová škola stavební, Havířov,  

příspěvková organizace, IČ 62 33 15 66  
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       8 240,- Kč Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2,  
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58 

   
        7 840,- Kč Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČ 62 33 15 82,    
                        

 2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.  
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze 
školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. – XII. měsíc roku 2012 
určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků 
havířovských středních škol,  a to takto:         
 

     5 600,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61 

 
     9 520,- Kč     Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark,  

Školní 2, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97 
    

21 360,- Kč     Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková  
  organizace, IČ 13 64 42 71 

 
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci. 

________________________________________________________________________________ 
 
3230/47RM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  
                                 a dary“ - mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova 
                                 v roce 2012 _____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost o dotaci Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 14.9.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova v roce 2012 z mimosportovní sféry Ostravské univerzitě 
v Ostravě, IČ 61 98 89 87, ve výši 18 000,- Kč  
na publikaci „Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV“ 

  
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem dotace  
 

Z: vedoucí OŠK 
                     T: prosinec 2012 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
žádost Slezské diakonie o zvýšení poskytnuté dotace ze dne 21. 11. 2012, 
příloha č. 1 
 
neschválit  
zvýšení poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ 
rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní sféry Slezské diakonii, 
IČ 65 46 85 62, o 40 000,- Kč (tj. na celkovou částku na 65 000,- Kč)  
na projekt „INTERVENĆNÍ CENTRUM Havířov“ 

 
Z: vedoucí OSV 

                     T: prosinec 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3231/47RM/2012 - Žádost Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením o změnu  
                                 podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu  
                                 statutárního města Havířov v roce 2012______________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí  s postižením ze dne 2.11.2012 
dle přílohy č.1 
 
n e s c h v a l u j e 
 
požadavek na změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté  
z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012  
Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením, IČ 42 86 48 52, 
v položce nájemné  

________________________________________________________________________________ 
 
3232/47RM/2012 - Žádost občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o změnu podílu  
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012_________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost HC AZ Havířov 2010 o.s. ze dne 12.11.2012 dle  přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e   
 
požadavek  na změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté  
z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012  
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HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68 94 19 94, v položkách 370 000,- Kč  
náklady na rozhodčí,  90 000,- Kč náklady na maséry 

________________________________________________________________________________ 
 
3233/47RM/2012 - Žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov o změnu podílu  
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012_________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov ze dne 14.11.2012  
dle přílohy č. 1  
 
n e s c h v a l u j e 
  
požadavek na změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté  
z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012  
Městskému Fotbalovému Klubu Havířov, IČ 27 00 82 40,  
v položce 20 000,- Kč náklady na poplatky FAČR  
(hostování, přestupy, karty, start. záloha) 

________________________________________________________________________________ 
 
3234/47RM/2012 - Žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov o změnu podílu stanoveného 
                                 účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov 
                                 v roce 2012______________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b  e r e   n a   v ě d o m í   
 
žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov ze dne 21.11.2012, dle přílohy č. 1
                               
n e s c h v a l u j e 
 
požadavek na změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté  
z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012  
Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČ 48 80 63 23,  
položky náklady na startovné a licenční poplatky ČVS 

________________________________________________________________________________ 
 
3235/47RM/2012 - Žádost TJ ČSAD Havířov o změnu podílu stanoveného účelu použití  
                                 dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012____   
 

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



 
 

USNESENÍ 
ze 47. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.12.2012 
 

63 

vzít na vědomí  
žádost TJ ČSAD Havířov ze dne 27.11.2012                              
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu   
    statutárního města Havířov v roce 2012 TJ ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26,  
    a to takto: 
         7 354,- Kč náklady na materiál: 
           995,- Kč náklady na míče,  
      5 000,- Kč náklady na dresy, 
      1 359,- Kč náklady na obuv.      

15 349,- Kč náklady na energie:          
15 000,- Kč náklady na elektrické energie, 

           349,- Kč náklady na vodné. 
23 014,- Kč náklady na nájemné, 
12 583,- Kč náklady na údržbu hrací plochy: 
11 000,- Kč náklady na válcování, sekání a provzdušňování, 

              583,- Kč náklady na vápenec, 
      1 000,- Kč náklady hřištní směs. 

  4 700,- Kč náklady na startovné. 
  
2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 174/OŠK/2012  
    ze dne 27.02.2012. 

  Z: vedoucí OŠK 
  T: 1/2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3236/47RM/2012 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni  
                                statutárního orgánu MŠ Lípová a ředitelce Asterix - střediska volného času 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni 
statutárního orgánu Mateřské školy Havířov – Město Lípová 15 a ředitelce 
Asterix - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2, a to pro: 

 
Bc. Miroslavu Tureckou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Zuzanu Novákovou  
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 
Danu Tomicovou 
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
Bc. Yvettu Polákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
Bc. Drahomíru Smejkalovou 
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 
Evu Kubeczkovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 
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Bc. Ivetu Spurnou 
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 
Ivetu Palowskou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 
Bc. Renatu Slowikovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
Světluši Svobodovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
Bc. Zdeňku Hýžovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
Bc. Leonu Novákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
Ingrid Kysuckou 
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 
Bc. Šárku Hofrichtrovou 
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 
Mgr. Michaelu Durdiakovou 
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 
Hanu Santariusovou 
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 
Janu Šenkovou 
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 
Hanu Binarovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 
Taťánu Korpesiovou 
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 
Janu Lengsfeldovou 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
příspěvková organizace 
Ing. Vieru Horváthovou 
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  
příspěvková organizace 
Mgr. Tomáše Ptáčka 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
Mgr. Jiřinu Sivou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
příspěvková organizace 
Mgr. Dagmar Kondělkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
Mgr. Igora Zaťka 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
PaedDr. Václava Hujera 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
Mgr. Jiřího Kotašku 
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
Mgr. Petru Židkovou 
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná 
Mgr. Jiřího Brabce 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
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Mgr. Alenu Kubíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
Mgr. Ivu Badurovou 
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Mgr. Elišku Tomíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
PaedDr. Svatopluka Nováka 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
příspěvková organizace 
Mgr. Romana Kaderku 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimíra Kosňovského 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
Mgr. Blanku Helštýnovou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  
příspěvková organizace 
Mgr. Helenu Klimšovou 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
Bc. Evu Kiedroňovou 
Asterix - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

 
                                                                                                        Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                        T: prosinec 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3237/47RM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného  
                                 i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové  
                                 kázně__________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV ze dne 19.10.2012   
a ze dne 14.11.2012 
 
schválit 
prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  
za období od 19.01.2011 do 30.09.2012 v celkové výši 288 207,- Kč  
a od 01.10.2012 do 29.11.2012 ve výši 12 052,- Kč  
občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39 

________________________________________________________________________________ 
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3238/47RM/2012 - Souhlas zřizovatele k zakoupení úpravny teplé pitné vody a sprchovacích  
                                 hydraulických vozíků na středisko Luna Domova seniorů Havířov,  
                                 příspěvková organizace z prostředků investičního fondu_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,  
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město,  
zakoupení dovybavení střediska Luna  
– úpravnu vody pro desinfekci teplé pitné vody, 2 kusy sprchovacích 
hydraulických vozíků. 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. zakoupením dovybavení  
pro středisko Luna. 
 

Z: ředitel DsH 
           T: leden 2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3239/47RM/2012 - Žádost o schválení pořízení investičního majetku - barevné kopírky  
                                MINOLTA bizhub C224___________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci MKS Havířov nákup investičního majetku  
– barevné kopírky MINOLTA bizhub C224 v ceně  59 900,- Kč + DPH 
k zajištění předmětu činnosti PO  

________________________________________________________________________________ 
 
3240/47RM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2012                
                                 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
                                 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vydat 
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
dle přílohy č. 1. 

________________________________________________________________________________ 
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3241/47RM/2012 - VZ/01/ORG/12 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích  
                                 - Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“  
                                   – zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
odůvodnění návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
VZ/01/ORG/12 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace 
úřadu obce s rozšířenou působností“ dle důvodové zprávy 
 
r u š í   
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku VZ/01/ORG/12 - „Rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou 
působností“   
 
u k l á d á   
 
zaslat oznámení o zrušení zadávacího řízení všem uchazečům, kteří podali 
nabídky na veřejnou zakázku VZ/01/ORG/12 - „Rozvoj služeb eGovernmentu 
v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ 
 

          Z: vedoucí ORG 
                                                      T: 10.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3242/47RM/2012 - Pověření členů zastupitelstva prováděním obřadů vítání dětí____________  
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
pro volební období 2010-2014 
 
paní Evu Radovou 
paní Soňu Dosedělovou 
 
prováděním obřadů vítání dětí  
 
s t a n o v í 
 
pro paní Evu Radovou a paní Soňu Dosedělovou na funkční období 2010-2014 
užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR při obřadů vítání dětí 

________________________________________________________________________________ 
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3243/47RM/2012 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města   
                                Havířova v roce 2013______________________________________________                                 
                     

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2013 takto: 
 
28.01. 2013    23.09. 2013 
25.03. 2013               04.11. 2013 
24.06. 2013    16.12. 2013     
 
s c h v a l u j e 
 
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2013 takto: 
16.01. 2013    17.07. 2013 
06.02. 2013    21.08. 2013 
27.02. 2013    11.09. 2013 
13.03. 2013    02.10. 2013 
03.04. 2012    23.10. 2013 
24.04. 2013    13.11. 2013     
15.05. 2013    04.12. 2013     
29.05. 2013    18.12. 2013     
12.06. 2013     

________________________________________________________________________________ 
 
3244/47RM/2012 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1)  
dle návrhu Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město  
a pro členy JSDH Havířov Životice (viz Příloha č.2)  
dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov Životice,  
v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými  
Radou města Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011 
                            
u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
dle přílohy č.1 a č.2 

           Z: vedoucí KP  
                          T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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3245/47RM/2012 - Městské vysílání Havířov - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1557/TO/09__ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o dílo č. 1557/TO/09 o terestrické  
    (pozemní) vysílání digitálního signálu a o zařazení do vysílání  
    „Havířovského informátora“ za cenu 23 800,00 Kč bez DPH  
    (28 560,00 Kč s DPH) za 1 měsíc  
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1557/TO/09 vysílání grafické  
    smyčky (videotext) v hodnotě 10 000,00 Kč bez DPH (12 000,00 Kč s DPH)  
    za 1 měsíc 
 
3. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1557/TO/09 v rozsahu  
    bodu 1 a 2 tohoto usnesení 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města,  podpisem Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 1557/TO/09 ze dne 10.12.2009 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.1557/TO/09  
ze dne 10.12.2009 

 Z: vedoucí TO 
  T: 12/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3246/47RM/2012 - Změny v komisi Rady města Havířova_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
písemnosti adresované Radě města Havířova č.j. KP/79 747/2012  
ze dne 19.10.2012 p. Miroslavy Kupské (Příloha č.1) a č.j. KP/87 286/2012  
ze dne 16.11.2012 Mgr. Karin Mackové (Příloha č.2)  
ve věci návrhu na doplnění člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské 
vztahy RMH za Nezařazené (dříve politická strana Věci veřejné) 
 
j m e n u j e  
 
do funkce členky Komise pro regionální rozvoj a partnerské vztahy RMH 
paní Miroslavu Kupskou 
s účinností ode dne rozhodnutí 

________________________________________________________________________________ 
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3247/47RM/2012 - Žádost o nadační příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013  
                                 v rámci nadačního programu „Sídliště žije“__________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádostí o nadační příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013 
v rámci nadačního programu „Sídliště žije“ dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
žádostí o nadační příspěvek z Nadace OKD a ostatních nezbytných dokumentů 
k vyřízení žádostí  

________________________________________________________________________________ 
 
3248/47RM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 
 
3249/47RM/2012 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2013“  
                                 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory  
                                 aktivit v oblasti kultury na rok 2013_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2013“  
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit 
v oblasti kultury na rok 2013 dle důvodové zprávy  
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení  žádosti. 

________________________________________________________________________________ 
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3250/47RM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
 
1. složení pracovní skupiny dle důvodové zprávy 
2. harmonogram přípravy a rozpočet akce dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
3251/47RM/2012 - Zpráva z pracovní cesty zástupců Havířova do polského Sejmu ve Varšavě    
                                 ve dnech 19. – 20.11.2012__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  
Ing. Petra Smrčka a zastupitele města a poslance PS PČR Ing. Břetislava Petra 
na jednání představitelů partnerských měst Havířova, Karviné a Jastrzębie 
Zdrój ve dnech 19. – 20.listopadu 2012 v polském Sejmu ve Varšavě  
dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
 
3252/47RM/2012 - Organizační změny Magistrátu města Havířova od 1.2.2013_____________  
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci Mgr. Leony Večeřové na funkci vedoucí odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Havířova, kdy posledním dnem výkonu její funkce  
bude 31.1.2013 
 
a v rámci organizační struktury Magistrátu města Havířova s účinností  
od 1.2.2013 
 
m ě n í 
 
1. název odboru živnostenský úřad na odbor vnitra a živnostenský úřad 
 
2. název oddělení kontrolně správního odboru vnitra a živnostenský úřad  
    na oddělení živnostenský úřad odboru vnitra a živnostenský úřad 
 
r u š í 
 
1. odbor vnitřních věcí s tím, že stávající oddělení odboru vnitřních věcí budou  
    zařazeny do odboru vnitra a živnostenský úřad, včetně náplně činnosti  
    stávajícího odboru vnitřních věcí 
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2. oddělení registrační odboru vnitra a živnostenský úřad, jehož působnost bude 
    vykonávat oddělení živnostenský úřad odboru vnitra a živnostenský úřad 
 
s t a n o v í 
 
s účinností od 1.2.2012 celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu 
města Havířova na 291, 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 1 zaměstnance.  

________________________________________________________________________________ 
 
3253/47RM/2012 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova k zabezpečení výkonu  
veřejně prospěšných prací od 17.12. 2012 na 50 zaměstnanců 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti ČR – Úřadu práce o dotaci na úhradu části osobních nákladů 
zaměstnanců zaměstnaných k realizaci veřejně prospěšných prací  

 
Z: vedoucí ORG, OKS 

          T: 14.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3254/47RM/2012 - Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude  
konat dne 17. prosince 2012 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
3255/47RM/2012 - „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova, 
                                 příspěvkových organizací a obchodních společností“– předběžné oznámení 
                                 veřejné zakázky_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
„Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova, 
příspěvkových organizací a obchodních společností“ 
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s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Pojištění majetku, 
odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova, příspěvkových organizací 
a obchodních společností“ ve Věstníku veřejných zakázek 

________________________________________________________________________________ 
 
3256/47RM/2012 - Používání poukázek Sodexo Flexi Pass v kulturních zařízeních města_____   
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, jednáním 
s ředitelkou příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov  
o možnosti používání poukázek Sodexo Flexi Pass v kulturních zařízeních 
města  
 
u k l á d á  
 
předložit informaci o výsledku jednání Radě města Havířova 
 

Z: náměstek SR 
T: 1/2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3257/47RM/2012 - Změny v Komisi bytové RMH a Finančním výboru ZMH_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á  
 
paní Alenu Vítkovou z funkce členky Komise bytové Rady města Havířova   
                                                                         
j m e n u j e  
 
pana Henryka Szypku do funkce člena Komise bytové Rady města Havířova 
s účinností ode dne rozhodnutí 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
odvolat paní Martinu Marii Viciánovou (ČSSD) z funkce členky FV ZMH 
zvolit pana Marka Granicu (ČSSD) do funkce člena Finančního výboru ZMH 

________________________________________________________________________________ 
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3258/47RM/2012 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města_____________________ 
 

Rada města Havířova 
                                                                      
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
poskytnutí věcného daru z fondu primátora - projektoru BenQ MX518 
v hodnotě 10 599,- Kč občanskému sdružení Armáda spásy ČR, IČ 40613411, 
zařízení Azylový dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
 
3259/47RM/2012 - Rozšíření schváleného programu 16. zasedání ZMH___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu schváleného programu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 
který byl rozšířen o připomínky členů rady města a o závěry přijaté  
na 47. schůzi Rady města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
3260/46RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 48. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.12.2012 

 
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/92 980/Kl/2012 
 
V Havířově dne 20.12.2012 
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora 
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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.12.2012 

I.část 
 

 
3261/48RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 48. schůze RMH, konané dne 19.12.2012 
 
3262/48RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 47. schůze RMH 
 
3263/48RM/2012 - Schválení programu 48. schůze RMH, konané dne 19.12.2012 
 
3264/48RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
3265/48RM/2012 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 
 
3266/48RM/2012 - „MIPIM 2013 – schválení účasti města a Smlouvy o podnájmu výstavní  
                                plochy a službách s tím spojených“ 
 
3267/48RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č. 4  
                                ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12 
 
3268/48RM/2012 - Přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2012 
           
3269/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje 
 
3270/48RM/2012 - OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ – zrušení 
                                zadávacího řízení 
          
3271/48RM/2012 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ – předběžné oznámení  
                                veřejné zakázky  
 
3272/48RM/2012 - Přijetí podpory z programu Zelená úsporám – poskytnutí finančních  
                                prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky  
                                na zateplení nemovitosti na ulici Tolstého 941, Havířov-Město 
 
3273/48RM/2012 - Přijetí podpory z programu Zelená úsporám – poskytnutí finančních  
                                prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky  
                                na zateplení nemovitosti na ulici Střední 504, Havířov-Šumbark 
 
3274/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje v rámci projektu  
                                „Pojďme se vzdělávat“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00051 
   
3275/48RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Marie  
                                 Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2   
 
3276/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 62   
                                o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město 
 
3277/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3   
                                o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí 
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3278/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56   
                                 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí 
 
3279/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1  
                                 o vel. 1+2 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město 
 
3280/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově - Prostřední Suchá 
 
3281/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13   
                                 o vel. 1+2 na ulici Mánesova 528/14 v Havířově-Město 
 
3282/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22   
                                 o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově-Podlesí 
 
3283/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11   
                                 o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2 v Havířově-Město 
 
3284/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark 
 
3285/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1204/42 v Havířově-Podlesí 
 
3286/48RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č.12 o velikosti  1+2  
                                 v domě na ulici Bludovická 758/3 v Havířově-Městě 
 
3287/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                 o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3 v Havířově-Město 
 
3288/48RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů 
 
3289/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslava Stapajová        
 
3290/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jaroslav Šmída        
 
3291/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Klára Čihulová        
 
3292/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Mária Korpová        
 
3293/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Dastik        
 
3294/48RM/2012 - Mimořádné přidělení jiného obecního bytu – Iveta Nemétová        
 
3295/48RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Simona Rakašová        
 
3296/48RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Kateřina Stasiková        
 
3297/48RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Nikola Suchánková  
                                a Jiří Suchánek        
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3298/48RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jiří Závacký a Alena Závacká        
 
3299/48RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu -  Iveta Bandyová      
 
3300/48RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  - Darina Gregorová       
 
3301/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Bc. Monika Chocholáčková  
                                a Marián Tkáč  
 
3302/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Miroslav Wator ml.  
                                a Miroslav Wator st.  
         
3303/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Svýbová  
                                a Dagmar Svýbová  
         
3304/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - souroz. Mgr. Bc. Petra  
                                Pospíšilová (dř. Kormanová) a Monika Kormanová 
 
3305/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Anežka Zlesáková  
                                 a Pavel Latečka  
         
3306/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Petr Klečatský  
                                 a Aleš Klečatský  
         
3307/48RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení a přidělení jiného obecního bytu  
                                – Dezider Bandi      
 
3308/48RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Martin Švehelka      
 
3309/48RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č.1197/273, k.ú. Prostřední Suchá 
 
3310/48RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark 
 
3311/48RM/2012 - Výkup pro účely stavby:  
                                 „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“ 
                                  
3312/48RM/2012 - Záměr prodloužení nájemní smlouvy k užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark 
           
3313/48RM/2012 - Pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice 
 
3314/48RM/2012 - Výpovědi z pronájmu pozemků, k.ú. Šumbark 
 
3315/48RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
                                „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“    
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.12.2012 

I.část 
 

 
3261/48RM/2012 - Určení ověřovatele zápisu 48. schůze RMH, konané dne 19.12.2012_______ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu ze 48. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 19.12.2012 

                                p. Alici HEGYI 
________________________________________________________________________________ 
 
3262/48RM/2012 - Schválení ověření zápisu ze 47. schůze RMH _________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 47. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.12.2012  

________________________________________________________________________________ 
 
3263/48RM/2012 - Schválení programu 48. schůze RMH, konané dne 19.12.2012___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.12.2012  
dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
3264/48RM/2012 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

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

 
2675/40RM/2012 Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020  

„Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“  
2893/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Kredby  

a Bc. Radky Kredbové 
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3137/46RM/2012 Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo 
ředitele MŠ Lípová 

 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato 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“ 

1455/24RM/2011 „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční 
vypořádání veřejných části přípojek 

2440/38RM/2012 Záměr centrálního nákupu elektrické energie a plynu  
pro rok 2013 

2569/39RM/2012 Věcná břemena k přeložkám realizovaným v rámci stavby:  
„Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“   

2602/39RM/2012 Kanalizace - cena za vodu předanou a převzatou   
2681/40RM/2012 Změna podmínek vypořádání  s městem Šenov,  v rámci 

stavby:   „Odkanalizování Havířova, část města  
Havířov-Město, lokalita Důlňák“         

2964/44RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch STAVO – ČESTAV, 
s.r.o.          

2998/44RM/2012 Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - 
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12 

3028/44RM/2012 Likvidace pohledávek za P. Lačikem a J. Klubalem 
3045/46RM/2012 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami 

schváleného rozpočtu pro r. 2012 Městské policie Havířov 
3092/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Telefónica Czech  

Republic, a.s.       
3093/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch  MEROPS spol. s r.o. 
3096/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Jaromíra Vaška 
3101/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Václava Koblihy  

a Světlany Koblihové 
3103/46RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Kožusznika  

a Hany Kožusznikové 
3106/46RM/2012 Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/7,  

k.ú. Bludovice, v majetku spotřebního družstva Jednota - 
Jedność  

3128/46RM/2012 Dodávka elektřiny a plynu na rok 2013 - zahájení zadávacího 
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku    

3140/46RM/2012 Žádost o prodloužení hudební produkce - Půlnoční bohoslužba  
pod širým nebem 

3148/46RM/2012 Výpůjčka nebytových prostor – Městské informační centrum 
v objektu Kina Centrum 

3149/46RM/2012 Výpůjčka nebytových prostor ve Společenském domě Havířov  
– Stálá expozice k historii města Havířova 

3169/47RM/2012 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č. 14 o 
velikosti 1+1 v domě na ulici A.Staška 1086/1 v Havířově-
Městě 

3173/47RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 
Územního plánu Orlové 
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3174/47RM/2012 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny 
č. 3 územního plánu Orlová 

3224/47RM/2012 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu 
OIV na rok 2012 č. XI 

3236/47RM/2012 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, 
zástupkyni statutárního orgánu MŠ Lípová a ředitelce Asterix - 
střediska volného času 

3241/47RM/2012 VZ/01/ORG/12 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - 
Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“  
 – zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

3244/47RM/2012 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 
Havířov Životice 

3245/47RM/2012 Městské vysílání Havířov - Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 1557/TO/09 

3253/47RM/2012 Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce 
________________________________________________________________________________ 
 
3265/48RM/2012 - 2.úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
2. úpravu odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách,  
kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 40 000 743,77 Kč. 

________________________________________________________________________________ 
 
3266/48RM/2012 - „MIPIM 2013 – schválení účasti města a Smlouvy o podnájmu výstavní  
                                 plochy a službách s tím spojených“_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
Smlouvu o podnájmu výstavní plochy a o službách s tím spojených s Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě, dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj vedením 
přípravných jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě o 
účasti na veletrhu 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Smlouvu o podnájmu výstavní plochy a o službách  
s tím spojených 
 

        Z: vedoucí OIV 
                                                  T: 02/2013 
________________________________________________________________________________ 
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3267/48RM/2012 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č. 4  
                                ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
přerušení prací na díle ode dne 3.12.2012 z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek. 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1412/OIV/12 a Přílohy SoD č. 1  
    o dodatečné stavební práce za cenu 152 800,00 Kč bez DPH,  
    tj. 183 360,00 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1  
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  1412/OIV/12 a z Přílohy SoD č. 1  
    stavební práce za cenu 160 757,15 Kč bez DPH,  
    tj. 192 908,58 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1 
 
3. uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012  na provedení  
    stavby „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“  
    v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto usnesení    
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 ze dne 26.6.2012 
 
u k l á d á         
 
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1412 /OIV/2012  
ze dne 26.6.2012 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 7.1.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3268/48RM/2012 - Přehled akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2012_______________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í                            
 
přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2012 dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 48. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.12.2012 
 

9 

3269/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012 
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy  

 
                             Z: vedoucí OSR 
                                                        T: prosinec 2012  
________________________________________________________________________________ 
 
3270/48RM/2012 - OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“  
                                 – zrušení zadávacího řízení________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
odůvodnění návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ ve znění přílohy  
 
r u š í   
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na 
Magistrátu města Havířova“ z důvodů uvedených v příloze  
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti EuroAssist, s.r.o.  
k zajištění úkonů souvisejících se zrušením zadávacího řízení  
  

 Z: vedoucí OSR 
   T: 21.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3271/48RM/2012 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ – předběžné oznámení  
                                 veřejné zakázky_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
„Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Centrum ICT na 
Magistrátu města Havířova“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1,  
ve Věstníku veřejných zakázek 

________________________________________________________________________________ 
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3272/48RM/2012 - Přijetí podpory z programu Zelená úsporám – poskytnutí finančních  
                                prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
                                na zateplení nemovitosti na ulici Tolstého 941, Havířov-Město___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí podpory z programu Zelená úsporám – poskytnutí finančních prostředků  
ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 1 396 280,-Kč  
na zateplení nemovitosti na ulici Tolstého 941, Havířov-Město  
dle důvodové zprávy  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem  
Smlouvy č. S-11829207 a ostatních nezbytných dokumentů souvisejících 
s touto podporou 

________________________________________________________________________________ 
 
3273/48RM/2012 - Přijetí podpory z programu Zelená úsporám – poskytnutí finančních  
                                prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na  
                                zateplení nemovitosti na ulici Střední 504, Havířov-Šumbark____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí podpory z programu Zelená úsporám – poskytnutí finančních prostředků  
ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 3 061 425,-Kč  
na zateplení nemovitosti na ulici Střední 504, Havířov-Šumbark  
dle důvodové zprávy  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem  
Smlouvy č. S-12195807 a ostatních nezbytných dokumentů souvisejících 
s touto podporou 

________________________________________________________________________________ 
 
3274/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje v rámci projektu „Pojďme  
                                se vzdělávat“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00051_________________________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu na rok 2012 
oddělení strategického rozvoje (organizační jednotka 16) dle přílohy č. 1 

 
                             Z: vedoucí OSR 
                                                        T: prosinec 2012  
________________________________________________________________________________ 
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3275/48RM/2012 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Marie  
                                Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytové jednotky č. 5 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Marie 
Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky  o vel. 1+2   
     
u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů  v nezbytném rozsahu 

         
                                                                                                  Z: ředitel MRA,s.r.o.  
          T: 30.6.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3276/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 62   
                                o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.62   
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e  v Havířově – Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 
 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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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3277/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3   
                                 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+2 
na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3278/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56   
                                 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.56   
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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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3279/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1  
                                 o vel. 1+2 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.1 o vel. 1+2 
na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3280/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4  
                                 o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově – Prostřední Suchá______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+3 
na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově – Prostřední Suchá 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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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3281/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13   
                                 o vel. 1+2 na ulici Mánesova 528/14 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13  
o vel. 1+2 na ulici Mánesova 528/14 v Havířově-Město 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3282/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22   
                                 o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově-Podlesí______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 22   
o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově-Podlesí 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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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3283/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11   
                                 o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2 v Havířově-Město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11  
o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2 v Havířově-Město 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3284/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15  
                                 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15   
o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22  v Havířově – Šumbark 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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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3285/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11  
                                 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1204/42 v Havířově-Podlesí_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11  
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1204/42  v Havířově – Podlesí 

  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3286/48RM/2012 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní  vestavby č.12 o velikosti  1+2  
                                 v domě na ulici Bludovická 758/3 v Havířově-Městě___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby  č. 12  o velikosti 1+2 
v domě na ulici Bludovická 758/3  v Havířově-Městě, měsíční nájemné  
u této bytové jednotky je  stanoveno ve výši 3.777,- Kč  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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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3287/48RM/2012 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10   
                                 o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3 v Havířově-Město________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10  
o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3  v Havířově – Město 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka  
podpisem tohoto záměru 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 2.1.2013      
 

s v ě ř u j e 
 
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 

________________________________________________________________________________ 
 
3288/48RM/2012 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                 z nájmu bytů____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o  
    jednotlivým nájemcům v období od 1.11.2012 do 15.12.2012  
    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 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.11.  
    do 15.12.2012 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. do 15.12.2012 dle přílohy č.5 
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4. přehled  počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 11.12. 2012  
    dle přílohy č.6    
 
5. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.7 

 
6. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.8 

________________________________________________________________________________ 
 
3289/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Miroslava Stapajová_____________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města p. Miroslavě Stapajové, t.b. Jarošova 773/10b, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že:  
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží pravomocný rozsudek  
  soudu 
- nájemní smlouva bude s výše jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  
  pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude  
  hrazeno měsíčně  

________________________________________________________________________________ 
 
3290/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jaroslav Šmída__________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města p. Jaroslavu Šmídovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že 
nájemné bude hrazeno měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
3291/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Klára Čihulová__________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového  bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města p. Kláře Čihulové, t.b. Horymírova 1172/5,  
Havířov-Město pod podmínkou, že: 
- společným nájemcem bytu bude i přítel jmenované p. Jiří Khýr 
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami  
  pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům  

________________________________________________________________________________ 
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3292/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Mária Korpová_________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města p. Márii Korpové, t.b. Anglická 745/1c, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
3293/48RM/2012 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Petr Dastik_____________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města p. Petru Dastikovi, t.b. Točitá 1179/7, Havířov-Podlesí  

________________________________________________________________________________ 
 
3294/48RM/2012 - Mimořádné přidělení jiného obecního bytu – Iveta Nemétová____________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě města  
p. Ivetě Nemétové, t.b. Obránců míru 703/13, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
 
3295/48RM/2012 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  
                                 – Simona Rakašová_______________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
t r v á 
 
na usnesení č. 347/8RM/2011 ze dne 23.2.2011 

________________________________________________________________________________ 
 
3296/48RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Kateřina Stasiková______________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
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  
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na ul. Moskevská 1072/7 v Havířově-Městě  
p. Kateřině Stasikové, t.b. Moskevská 1072/7 v Havířově-Městě  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům a v době,  
kdy bude předmětný byt právně volný  

________________________________________________________________________________ 
 
3297/48RM/2012 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Nikola Suchánková  
                                a Jiří Suchánek__________________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období   
v domě na ul. Makarenkova 519/2 v Havířově-Městě  
manž. Nikole Suchánkové, t.b. Makarenkova 519/2, Havířov-Město  
a Jiřímu Suchánkovi, t.b. ČSA 536, Frýdek-Místek   

________________________________________________________________________________ 
 
3298/48RM/2012 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jiří Závacký a Alena Závacká____        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
 přidělení jiného obecního jednopokojového bytu  se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě 
města  manž. Jiřímu Závackému a Aleně Závacké, t.b. Lípová 729/5,  
Havířov-Město pod podmínkou, že:  
- jmenovaní u MRA, s.r.o. uzavřou řádný splátkový kalendář  
- nájemní smlouva bude s manž. Závackými uzavřena v souladu se Zásadami  
  pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude  
  hrazeno měsíčně  

________________________________________________________________________________ 
 
3299/48RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu -  Iveta Bandyová______      
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5  o vel. 1+2 se sníženou 
kvalitou v domě na ul. Dukelská 681/5a v  Havířově-Šumbarku  se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
s p. Ivetou Bandyovou, t.b. Dukelská 681/5a, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
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3300/48RM/2012 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  - Darina Gregorová____       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2  o  vel. 1+1 v domě  
na ul. Studentská 1153/8 v Havířově-Podlesí se smluvním nájemným  
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období  
s p. Darinou Gregorovou, t.b. Studentská 1153/8, Havířov-Podlesí  

________________________________________________________________________________ 
 
3301/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Bc. Monika Chocholáčková  
                                a Marián Tkáč___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Bc. Monikou Chocholáčkovou, t.b. Okružní 1188/4b, Havířov-Šumbark  
a jejím přítelem Mariánem Tkáčem, t.b.Konzumní 387/8, Havířov-Šumbark  
k bytu  č. 15 o vel. 1+3 v domě na ul. Moravská 427/23 v Havířově-Šumbarku 
přidělenému v rámci bytového pořadníku 

________________________________________________________________________________ 
 
3302/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Miroslav Wator ml.  
                                a Miroslav Wator st.______________________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dle § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Miroslavem Watorem ml. a jeho otcem Miroslavem Watorem,  
t.b. Moravská 428/25, Havířov-Šumbark k bytu č. 4  o vel. 1+2  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
3303/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu  - Marie Svýbová  
                                a Dagmar Svýbová________________________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Marií Svýbovou a její dcerou  Dagmar Svýbovou,  t.b. Jedlová 495/6,  
Havířov-Šumbark k bytu č. 25 o vel. 1+3 v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
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3304/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - souroz. Mgr. Bc. Petra  
                                Pospíšilová (dř. Kormanová) a Monika Kormanová____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Mgr. Bc. Petrou Pospíšilovou a její sestrou Monikou Kormanovou,   
t.b. Antala Staška 1086/1, Havířov-Město k bytu č. 6 o vel. 1+2  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
3305/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Anežka Zlesáková  
                                 a Pavel Latečka__________________________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
dle § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi paní Anežkou Zlesákovou a jejím vnukem Pavlem Latečkou,   
t.b. Studentská 1149/8, Havířov-Podlesí k bytu č. 8 o vel. 1+2   
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
3306/48RM/2012 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Petr Klečatský  
                                 a Aleš Klečatský_________________________________________________  
         

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu  
mezi Petrem Klečatským a jeho synem Alešem Klečatským,  
t.b. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí k bytu č. 19  o vel. 1+3  
v domě na téže adrese 

________________________________________________________________________________ 
 
3307/48RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení a přidělení jiného obecního bytu  
                                – Dezider Bandi__________________________________________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. prominutí části poplatku z prodlení ve výši  19.900,- Kč   

panu Dezideru Bandimu, t.b. M. Pujmanové 1122/24, Havířov-Šumbark  
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá 
část poplatku z prodlení, tj. 22. 098,- Kč jmenovaným řádně uhrazena 
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2. panu Dezideru Bandimu přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání 
nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 

________________________________________________________________________________ 
 
3308/48RM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Martin Švehelka_________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  19.900 ,- Kč   
panu Martinu Švehelkovi, t.b. Mozartova 1066/13, Havířov-Město  
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá 
část poplatku z prodlení, tj. 23.969,- Kč jmenovaným řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
 
3309/48RM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č.1197/273, k.ú. Prostřední Suchá_________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání záměru prodeje části pozemku 1197/87 označeného dle GP  
jako pozemek parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2  
pod již postavenou garáží 

________________________________________________________________________________ 
 
3310/48RM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
prodej  pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark o výměře 110 m2  
společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem Havířov-
Šumbark, Konzumní 2968/6a, IČ: 61974706 
za účelem zcelení pozemků v oploceném areálu společnosti  
za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 43 560,- Kč 
(tj. 396,- Kč/m2) + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku,  
za kupní cenu celkem 45 360,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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3311/48RM/2012 - Výkup pro účely stavby:  
                                 „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“__________________ 
                                  

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
pro účely realizace stavby č. 7076  
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“  
 
1. výkup části pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 325, lesní pozemek,  

o předpokládané výměře cca 280 m2, dle zaměření dokončené  oplocené 
stavby kalové čerpací stanice a účelové příjezdové komunikace k ČS2,   
prodávající: manželé Schlossarek Jiří a Schlossarková Žaneta,  
Zemědělská 29/5, Havířov – Dolní Datyně,    
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 379,64 Kč/m2, 
zaokrouhlena na 380,-Kč/m2, tj. za výměru cca 280 m2,  
celkem cca 106.400,-Kč  
s  tím že na účelové komunikaci ke kalové čerpací stanici  bude  ve prospěch 
prodávajících  zřízeno  bezplatné věcné břemeno práva chůze a jízdy, kterým 
bude zajištěn přístup  na  pozemek parc. č. 325, k.ú. Dolní Datyně      

    
2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 326, zahrada   

o předpokládané výměře cca 31 m2, dle zaměření účelové příjezdové 
komunikace k  ČS2, umístěné na pozemku,   
prodávající: manželé Svoboda Stanislav, Svobodová Markéta,  
Moskevská 1116/16, Havířov-Město,        
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 379,64 Kč/m2, 
zaokrouhlena na 380,-Kč/m2, tj. za výměru cca 31 m2,  
celkem cca 11.780,-Kč  
s  tím že na účelové komunikaci ke kalové čerpací stanici  bude  ve prospěch 
prodávajících  zřízeno  bezplatné věcné břemeno práva chůze a jízdy, kterým 
bude zajištěn přístup  k pozemku a zahradní  chatce na parc. č. 326,  
k.ú. Dolní Datyně      

________________________________________________________________________________ 
 
3312/48RM/2012 - Záměr prodloužení nájemní smlouvy k užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark_ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
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, parcč. 2400 a parc.č. 2401/1, k.ú. Šumbark 
manželům Marii Kučerové a Luboši Kučerovi, trvale bytem Havířov-Šumbark, 
Hřbitovní 171 na dobu určitou, a to od 1. ledna 2013 do 31.12.2013 
nájemní smlouva bude prodloužena za stejných podmínek, tj.: 
- smluvní nájemné ve výši 3 000,- Kč/měsíčně, splatné vždy do 15.dne v měsíci 
- služby s užíváním rodinného domu hradí nájemníci 

________________________________________________________________________________ 
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3313/48RM/2012 - Pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú.Bludovice o výměře 5 m2, 

paní Ivaně Metelkové, bytem Havířov-Šumbark, Emy Destinnové 1171/3b,  
IČ: 60298367 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, 
časopisů, tabákových výrobků, doplňkovým prodejem drogistického zboží, 
papírenského zboží, balených potravin za podmínek: 
- na dobu neurčitou  od 1.1.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle metodické pomůcky: 
  5 m2 stánek x 1 000,- Kč/m2/rok  = 5 000,- Kč/ročně 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou  
  schůdnost přístupu ke stánku 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů 

 
2. ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice  

o výměře 5 m2 s nájemcem panem Vladimírem Novotným, bytem Havířov-
Podlesí, Dlouhá třída 117/1321, IČ: 134 48 285, dohodou k 31.12.2012 

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

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.3. 2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3314/48RM/2012 - Výpovědi z pronájmu pozemků, k.ú. Šumbark________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. výpověď nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 326/1 o výměře 8 m2,  

k.ú. Šumbark (před digitalizací parc.č. 326/2, k.ú. Šumbark)  
společnosti Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., se sídlem Praha 9-Horní 
Počernice, Paceřická 2773/1, IČ: 261 64 132, na kterém je umístěn prodejní 
stánek PNS s prodejem novin, časopisů, doplňkového zboží, mimo prodej 
rozlévaných alkoholických nápojů 

 
2.výpověď  nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 164/2 o výměře 16 m2,  

k.ú. Šumbark panu Václavu Zlámalovi, bytem Havířov-Šumbark,  
Jarošova 765/ 8b, IČ: 488 15 152, na kterém je umístěn prodejní stánek 
s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků, doplňkového prodeje 
cukrovinek, nealkoholických a alkoholických nápojů v malém množství, 
v pevně uzavřených lahvích mimo prodej rozlévaných alkoholických nápojů 
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem výpovědí dle bodu 1) a 2)                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 28.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3315/48RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
                                „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“_________________________________    
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 1145: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“  

 
1. nájem a zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1649 a 1650,   

k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov,  
pronajímatel a povinný: Farní sbor Slezské církve  evangelické a.v.  
v Havířově-Suché, Budovatelů 722/3, Havířov-Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 74 m2, tj. cca 1850,-Kč/rok 
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, cca 56 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku,  s tím, že vlastník   
  požaduje rozšíření stávajícího vjezdu na pozemek  

 
2. nájem části pozemků parc. č. 1676/7 a  č. 1676/4, k.ú. Prostřední Suchá,   

nájemce: stavebník, statutární město Havířov, 
pronajímatel: Bureš Martin, Budovatelů 822/8, Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 20 m2, tj. cca 500,-Kč/rok  
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
3. nájem části pozemků parc. č. 1669/2 a  č. 1669/4, k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov, 
pronajímatel: Ing. Siuda Valter, Budovatelů 825/4,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 12 m2, tj. cca 300,-Kč/rok  
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, s tím, že vlastník požaduje  
  bezbariérové navázání komunikace na chodník (zapuštění obruby),  
  v délce podél pozemků vlastníka   

 
4. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1646/2 a 1646/1,  

k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov, 
pronajímatel a povinný: Mikula Jiří, Budovatelů 773/5,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
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- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 72 m2, tj. cca 1800,-Kč/rok   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 52 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného 
  osvětlení a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku,   

  
5. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1638/1, 1638/2,  

1637, k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Kotajný Miroslav, Kotajná Halina,  
Budovatelů 778/9, Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 28 m2, tj. cca 700,-Kč/rok  
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 24 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku,   

  
6. nájem části pozemku parc. č. 1669/3,   k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatelé: Sonnek Josef, Sonnková Marie, Budovatelů 824/6a,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 17 m2, tj. cca 425,-Kč/rok  
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
7. nájem a zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 1635 a 1634,  

k.ú. Prostřední Suchá  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Ing. Alena Nevřelová, Moskevská 1104/1e,  
Havířov – Město,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 19 m2, tj. cca 475,-Kč/rok   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 2 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku,  

 
8. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1609,  

k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Buchta Vladimír, Buchtová Yvetta,  
Kapitána Jasioka 787/17, Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 29 m2, tj.cca 725,-Kč/rok   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 4 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku, avšak výhradně  
  před oplocením   
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9. nájem části pozemku parc. č. 2658, k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel: Ing. Jaroslav Basel, MUDr. Libuše Baselová, Dělnická 830/56, 
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 2 m2, tj. cca 50,-Kč/rok   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

  
10. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1621/2  

a 1620/1, k.ú. Prostřední Suchá, ve prospěch stavebníka, statutárního města 
Havířov, nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Šefránek Rostislav, Šefránková Kamila,  
Budovatelů 783/13, Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 38 m2, tj. cca 950,-Kč/rok   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 24 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku  

 
11. nájem části pozemků parc. č. 1678/2 a 1678/1,  k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel:  Durczok Leszek, Durczoková Renata, Budovatelů 819/14, 
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 2 m2, tj. cca 50,-Kč/rok  
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
   kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
12. nájem části pozemku parc. č. 1676/3,  k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel:  Bc. Petra Pospíšilová, Budovatelů 821/10,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 12 m2, tj. cca 300,-Kč/rok   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
13. nájem části pozemku parc. č. 1616/2,  k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel: Bitzánek Lumír, Budovatelů 1211/19a,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 16 m2, tj. cca 400,-Kč/rok,   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání   
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
14. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1616/1a 1615,   

k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel, povinný:  Kocurová Anna, Budovatelů 784/19,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 16 m2, tj. cca 400,-Kč/rok,    
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
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- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 2 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení  a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku  

 
15. nájem části pozemku parc. č. 1658/5,  k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel: Svoboda Jiří, Středoškolská 2980/4, Ostrava- Zábřeh     
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 2 m2, tj. cca 50,-Kč/rok  
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
16. nájem části pozemku parc. č. 1676/5, 1676/6, k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel: Namyslo Martin, Budovatelů 820/12,  
Havířov – Prostřední Suchá,       
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 5 m2,  tj.cca 125,- Kč/rok, 
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
17. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1614/2  

a 1614/3, k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Ivánek Petr, Ivánková Ivana, Budovatelů 785/21, 
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 56 m2, tj. cca 1400,-Kč/rok,    
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 20 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks, sloup V.O. umístěný na pozemku  

 
18. nájem části pozemku parc. č. 1689 a 1690, k.ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel:  Sittek Roman, Budovatelů 816/20,  
Havířov – Prostřední Suchá,       
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 4 m2, tj. cca 100,-Kč/rok,    
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
19. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1611 a 1612,  

k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Mikula Augustin, Mikulová Jana,  
Budovatelů 786/23, Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 34 m2, tj. cca 850,-Kč/rok,   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 26 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks, sloup V.O. umístěný na pozemku  
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20. nájem části pozemků   parc. č. 1679/2 a 1679/1, k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce: stavebník, statutární město Havířov, 
pronajímatel: Marek Moldřík, Budovatelů 818/16,  
Havířov – Prostřední Suchá,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 3 m2, tj. cca 75,-Kč/rok,    
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, s tím, že vlastník požaduje  
  rozšíření stávajícího sjezdu k nemovitostem o 4m 

 
21. zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby přeložky plynovodu  

a přípojky na části pozemků parc. č. 2656 a 1630, k. ú. Prostřední Suchá, 
v majetku povinného, statutárního města Havířova, ve prospěch 
oprávněného:  SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, 
Hornopolní 3314/38,  IČ: 27768961, vlastníka přeložky plynárenského 
zařízení STL a přípojky umístěné na pozemcích v rozsahu cca 40 m2, dle 
zaměření,  
hodnota břemene: dohodou pro daňové účely jednorázově 500,-Kč + DPH, 
protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města  

   
22. nájem – užívání části pozemku parc. č. 2604/13, k. ú. Prostřední Suchá,  

nájemce: stavebník, statutární město Havířov,   
pronajímatel: Moravskoslezský kraj, 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 
přičemž pro účely realizace bude uzavřena: 
a) smlouva o právu provést stavbu  
b) smlouva o zvláštním užívání pozemku a protokol o zásahu do silničního  
    pozemku, přičemž zásah do silničního pozemku je pro obce zpoplatněn  
    částkou cca 1,20 Kč/m2/den + DPH        
    rozsah zásahu do silničního pozemku a doba užití bude upřesněna před  
    zahájením stavby  
c) smlouva o výpůjčce pozemku, po kolaudaci stavby, do doby vypořádání  
    části pozemku trvale zastavěné chodníkem    

  
23. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1692/2,  

k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: Jednota – Jedność, spotřební družstvo,  
Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČ: 000 32 387,    
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 34 m2, tj.cca 850,-Kč/rok,   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání   
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 20 m2, včetně 
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného osvětlení a 
500,-Kč/ks, sloup V.O. umístěný na pozemku  
 

24. nájem a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1652/1,  
1651/1, k.ú. Prostřední Suchá,  
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov  
pronajímatel a povinný: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1,  
Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 258 86 550    
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- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 44 m2, tj. 1100,-Kč/rok,   
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
  kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene cca 36 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného  
  osvětlení a 500,-Kč/ks, sloup V.O. umístěný na pozemku  

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smluv k bodům č.1-24 

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                            Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 48. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.12.2012 

 
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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SS  EE  ZZ  NN  AA  MM      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.12.2012 

II.část 
 

 
3316/48RM/2012 - Smlouva pro účely stavby: „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“     
 
3317/48RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, část města  
                                Prostřední Suchá“   
 
3318/48RM/2012 - Změna podmínek vypořádání s městem Šenov,  v rámci stavby:                 
                                „Odkanalizování Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“            
   
3319/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Libora Bukovanského  
                                 a Veroniky Bukovanské        
 
3320/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Romana Lípy 
          
3321/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Kristiny Mazourové  
                                 a Maria Metznera       
 
3322/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Josefa Breza 
          
3323/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Petra Tomaĺy a Daniely Chmielové 
          
3324/48RM/2012 - Zrušení usnesení a schválení zřízení věcného břemene ve prospěch  
                                 Ing. Radima Řeháčka a Doc. Ing. Lenky Řeháčkové, Ph.D. 
          
3325/48RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 – Tomečková Sylva MUDr. s.r.o. 
 
3326/48RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor - garáže v obytném domě  
                                 ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže  
          
3327/48RM/2012 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou 
                                 Záměr pronájmu nebytových prostor          
 
3328/48RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě  
 
3329/48RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku na  
                                ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark  
                                Obecný záměr pronájmu nebytových prostor 
 
3330/48RM/2012 - Pronájem výstavní a prodejní galerie 
 
3331/48RM/2012 - Pronájem částí nebytových prostor v budově Radnice 
 
3332/48RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech  
 
3333/48RM/2012 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a změnu nájemních  
                                podmínek  
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3334/48RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy 
 
3335/48RM/2012 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou  
          
3336/48RM/2012 - Žádost o snížení nájemného – p. Jiří Malinovský 
 
3337/48RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
3338/48RM/2012 - Kulturní památka rejstř. číslo 3174 – náhrobek Friedricha von Arco  
  
3339/48RM/2012 - Odvolání a jmenování likvidační komise  
  
3340/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného 
                                rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku -  č. III. 
 
3341/48RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi  
                                zřízenými statutárním městem Havířov  
          
3342/48RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                 z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2013 
 
3343/48RM/2012 - Memorandum o spolupráci 
           
3344/48RM/2012 - Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ Balzacova, MŠ Čelakovského,  
                                 MŠ Horymírova, MŠ Mládí, MŠ Přímá, MŠ Sukova, MŠ U Stromovky,  
                                 MŠ U Topolů, ZŠ 1. máje, ZŠ F. Hrubína, ZŠ Frýdecká, ZŠ Gorkého,  
                                 ZŠ K. Světlé, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Mládežnická, ZŠ Na Nábřeží,  
                                 ZŠ Žákovská od 1.1.2013 
 
3345/48RM/2012 - Žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov o změnu podílu stanoveného 
                                 účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov 
                                 v roce 2012   
 
3346/48RM/2012 - Žádost Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením o změnu  
                                 podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu   
                                 statutárního města Havířov v roce 2012   
 
3347/48RM/2012 - Žádost občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o změnu podílu  
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012   
 
3348/48RM/2012 - Žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov o změnu podílu   
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012   
 
3349/48RM/2012 - Vyhodnocení společného nákupu elektrické energie a plynu na rok 2013 
 
3350/48RM/2012 - IV. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu pro r. 2012 
                                 odboru komunálních služeb   
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3351/48RM/2012 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města  
                                 pro rok 2013   
 
3352/48RM/2012 - Cena pro stočné na rok 2013    
 
3353/48RM/2012 - Schválení ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání       
                                s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2013 
 
3354/48RM/2012 - VZ/20/OKS/12 – Smlouva o poskytování odborných služeb  
                                 (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů  
                                  a kanalizací statutárního města Havířov)   
      
3355/48RM/2012 - Plán obnovy veřejného osvětlení na rok 2013 
 
3356/48RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově 
 
3357/48RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části objektu veřejných toalet  
                                 s občerstvením podél ul. Na Nábřeží, 736 01, Havířov-Město 
 
3358/48RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem bufetu ve Sportovní hale Žákovská,  
                                 ul. Komunardů, 736 01, Havířov-Město 
 
3359/48RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH 
 
3360/48RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH 
 
3361/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku  
                                 roku 2012 odboru sociálních věcí   
  
3362/48RM/2012 - Žádost Armády spásy v České republice o změnu účelu použití dotace  
                                 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2012   
 
3363/48RM/2012 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna  
                                 zvláštního zřetele - Panzenbergerová Marie 
 
3364/48RM/2012 - Zadávání veřejných zakázek dle ustanovení Zásad hospodaření  
                                 s majetkem města 
 
3365/48RM/2012 - Volba zástupce města v představenstvu společnosti Technické služby  
                                 Havířov a.s. 
 
3366/48RM/2012 - Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – MKS Havířov 
 
3367/48RM/2012 - Informativní zpráva – Realizace mezinárodní odborné konference  
           ZELENÁ MĚSTA – MĚSTA BUDOUCNOSTI – „Zeleň pietních míst“,  
                                 konané dne 23.10.2012 v KD Radost 
 
3368/48RM/2012 - Převod 12 neupotřebitelných počítačů mateřským školám a vyřazení  
                                 neupotřebitelné a nefunkční výpočetní techniky (počítače, notebooky)  
                                 prostřednictvím společnosti ASEKOL s.r.o.        
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3369/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 organizačního odboru 
 
3370/48RM/2012 - Příspěvek na úpravu zevnějšku 
 
3371/48RM/2012 - Počet zaměstnanců MMH  
                                 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
 
3372/48RM/2012 - „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova,  
                                 příspěvkových organizací a obchodních společností“ - zahájení zadávacího  
                                 řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  
 
3373/48RM/2012 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
                                 v roce 2013   
 
3374/48RM/2012 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2013 Technických služeb Havířov a.s.  
 
3375/48RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím dotace od společnosti OKD, a.s.   
 
3376/48RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój  
                                 v Polsku 
 
3377/48RM/2012 - Pověření členky zastupitelstva města prováděním obřadů vítání dětí  
 
3378/48RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace od Ministerstva dopravy ČR 
 
3379/48RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady o rozšíření předmětu podnikání  
                                 – změna stanov   
 
3380/48RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – změna usnesení     
 
3381/48RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.12.2012 

II.část 
 

 
3316/48RM/2012 - Smlouva pro účely stavby: „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“____     
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“,   
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Prostřední Suchá,  
parc. č. 2206/43 , ve prospěch města Havířov, stavebníka kanalizační stoky 
umístěné na pozemku,     
půjčitel a povinný: RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 135,  
- doba výpůjčky pozemků cca 45 m2, se sjednává od zahájení stavebních prací,  
  do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stoce    
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, cca 37 m2,  
  včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks  
  šachtice umístěné na pozemku + DPH,  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy                                                                                        

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
3317/48RM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, část města  
                                Prostřední Suchá“________________________________________________   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 3069  
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“,   
 
nájem a zřízení věcného břemene na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá,  
parc. č. 2452, 2396, 2424, 2405, 2408, 2412 a 2377,   
ve prospěch statutárního města Havířova, stavebníka kanalizační stoky  
a veřejných částí přípojek v rozsahu cca 42 m2, 
pronajímatel a povinný: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 
- nájemné: max. dle platného cenového výměru MF-ČR, včetně DPH,   
- hodnota břemene: dle vnitřních předpisů povinného 250,-Kč/m2 + DPH,  
  minimálně však 5000,- Kč + DPH, a dále 3000,-Kč/ks + DPH, za umístění  
  kanalizační šachtice na pozemku      
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p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 
 

                                                                                         

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
3318/48RM/2012 - Změna podmínek vypořádání s městem Šenov, v rámci stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“__            
   

Rada města Havířova  
 
r u š í   
 
usnesení RMH  č. 2681/40RM/2012, ze dne 29.8.2012,  
kterým byla schválena:   
výpůjčka a zřízení věcného břemene na části parc. č. 4174, 4331/1, 4332/1 , 
v celkový rozsahu cca 225 m2,  
půjčitel a povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,  
IČ: 002 97 291 
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
kanalizace, umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
doba výpůjčky pozemků: se sjednává od zahájení stavebních prací,  
do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám    
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
umístěné na pozemku 
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č.10063:  
„Odkanalizování Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“     
nájem a zřízení věcného břemene na části parc. č. 4174, 4331/1, 4332/1,  
v celkovém rozsahu cca 277 m2,     
pronajímatel a povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,  
IČ: 002 97 291 
nájemce a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník výtlačného řadu 
kanalizace, umístěného na pozemcích, v rozsahu dle zaměření  
doba nájmu pozemků: se sjednává od zahájení stavebních prací,  
do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stoce    
nájemné: 25,-Kč/m2/rok, tj za výměru cca 277 m2, celkem cca 6925,-Kč/rok   
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 
pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice 
umístěné na pozemku 
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p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o nájmu a smlouvy o věcném břemeni         
                                                                                                            

                                                                                                             Z: vedoucí OSM  
                                                                                                             T: ke stavebnímu řízení 
________________________________________________________________________________ 
 
3319/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Libora Bukovanského  
                                a Veroniky Bukovanské___________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1065, 
1064/13, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní, plynovodní přípojky  
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1165  
na pozemku parc.č. 1064/21, k.ú. Bludovice,  
ve prospěch Ing. Libora Bukovanského a Veroniky Bukovanské, oba bytem 
Havířov – Bludovice, Farská 1165/1, za jednorázovou úhradu  
ve výši 2.375,- Kč + DPH (vodovodní přípojka), 1.375,- Kč + DPH 
(plynovodní přípojka) a 3.000,- Kč + DPH (sjezd), tj. celkem 6.750,- Kč + DPH 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce  
výše uvedeného vlastníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3320/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Romana Lípy___________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č.1237/1, 
1274/5, k.ú. Havířov-město za účelem umístění plynovodní přípojky  
k budově č.p. 1543 na pozemku parc.č. 1274/3, k.ú. Havířov-město  
ve prospěch Romana Lípy, místo podnikání:  Košinova 726/73,  
612 00 Brno – Královo Pole, IČ : 440 80 026,  
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč+ DPH   
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3321/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Kristiny Mazourové  
                                 a Maria Metznera________________________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2515/1, 
2515/11, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování 
sjezdu k  rodinnému domu č.p. 405 na pozemku parc.č. 2680/4, k.ú. Bludovice, 
ve prospěch Kristiny Mazourové, bytem Havířov – Životice, U Křížů 116/14  
a Maria Metznera, bytem Havířov-Životice, U Křížů 405/14a,  
za jednorázovou úhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH (pro přípojku) a za 
jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu),  
tj. 5.250,- Kč + DPH celkem 
  
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3322/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Josefa Breza____________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetkům města a to parc.č. 622, 
714/1, k.ú. Dolní Datyně  za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému 
domu č.p. 53 na pozemku parc.č. 139/2, k.ú. Prostřední Bludovice,  
ve prospěch Josefa Breza, bytem Prostřední Bludovice 53, 739 37  
Horní Bludovice, za jednorázovou úhradu ve výši  500,- Kč + DPH 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3323/48RM/2012 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Petra Tomaĺy a Daniely Chmielové_ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  
k.ú. Dolní Suchá,   
za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu  č.p. 385  
na pozemku parc.č. 2543/10, k.ú. Dolní Suchá,  
ve prospěch Petra Tomaĺy, bytem Ostrava, Výškovice, Jičínská 284/17  
a Daniely Chmielové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Nad Tratí 385/15,  
za jednorázovou úhradu ve výši  3.000,- Kč + DPH 
 
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše 
uvedeného vlastníka. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3324/48RM/2012 - Zrušení usnesení a schválení zřízení věcného břemene ve prospěch  
                                 Ing. Radima Řeháčka a Doc.Ing.Lenky Řeháčkové, Ph.D.______________ 
          

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení č. 3212/47RM/2012, bod 4 ze dne 5.12.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 849/1,  
k.ú. Bludovice, za účelem umístění elektropřípojky k pozemku parc.č. 884/20, 
k.ú. Bludovice, ve prospěch Ing. Radima Řeháčka  
a Doc. Ing. Lenky Řeháčkové, Ph.D., oba bytem Havířov-Podlesí,  
Želivského 1337/1, za jednorázovou ve výši 1.000,- Kč + DPH 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 48. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.12.2012 
 

42 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                         Z: vedoucí OSM 
                                                                                         T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3325/48RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                 – Tomečková Sylva MUDr. s.r.o.___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 114,17 m2  
v přízemí objektu zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20B,  
Havířov-Prostřední Suchá, spol. Tomečková Sylva MUDr. s.r.o., IČ: 29457459, 
k využití jako ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 

________________________________________________________________________________ 
 
3326/48RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor - garáže v obytném domě  
                                 ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže_____________  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 
v suterénu obytného domu ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark,  
formou veřejné soutěže, za podmínek: 
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 21.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3327/48RM/2012 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou 
                                 Záměr pronájmu nebytových prostor_______________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu nebytových prostor - kanceláře č. 224 o výměře 12,15 m2  

 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2,  
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 Havířov-Město, nájemci Ing. Vojtěchu Petrovskému, IČ: 41064453,  
 dohodou k 31.1.2013 

 
2. záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 224 o výměře 12,15 m2  
    ve 2.nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2,  
    Havířov-Město, Mgr. Radimu Struminskému, IČ: 66246008,  
    jako advokátní kancelář 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. E/1038/MJP/03 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.1. 2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3328/48RM/2012 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 11,44 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Konzumní 16, Havířov-Šumbark,  
p. Daliboru Faldíkovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
3329/48RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku  
                                na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark  
                                Obecný záměr pronájmu nebytových prostor_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 49,11 m2 v 1. nadzemním podlaží 
    budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,  
    Havířov-Šumbark, spol. L a G Sun s.r.o., IČ: 28593961,  
    k provozování solárního studia, za podmínek: 

- nájemné 600,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2013 
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
  po ukončení nájmu 

 
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 197,09 m2  

v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Generála 
Svobody 24, Havířov-Šumbark 

________________________________________________________________________________ 
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3330/48RM/2012 - Pronájem výstavní a prodejní galerie________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova č. 2973/44RM/2012 ze dne 24. 10. 2012  
o ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 153 m2 na ul. Dělnické 18, 
Havířov-Město ke dni 31.12.2012  
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědi z nájmu ke dni 31.3.2013 na nebytové prostory  
o výměře 153 m2 na ul. Dělnické 18, Havířov-Město,  
nájemkyni pí Ivaně Kirchnerové, IČ: 12135364,  
z důvodu dluhu na nájemném a službách 
 
u k l á d á  
 
podat výpověď z nájmu nebytových prostor dle bodu 2 usnesení a zrušit 
ukončení nájmu ke dni 31.12.2012 podle usnesení RMH ze dne 24.10.2012  
usn. č. 2973/44RM/2012 

 
 Z: ředitel MRA,s.r.o. 
 T: 31.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
 
3331/48RM/2012 - Pronájem částí nebytových prostor v budově Radnice__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem částí nebytových prostor, každé o výměře 1 m2 v budově Radnice, 
Svornosti 2, Havířov-Město, k umístění 2 ks nápojových automatů: 
- v prostoru přízemí části C budovy Radnice u pracoviště výdeje občanských  
  a řidičských průkazů 
- v 1. poschodí části C budovy Radnice u pracoviště dopravních evidencí,  
spol. LUMO PLUS s.r.o., IČ: 25824015, za podmínek: 
- nájemné 4.800,- Kč/m2/rok bez DPH, včetně nákladů na úklid, odvoz odpadů,   
  spotřebu elektrické energie a vody 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2013 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.1.2013 
________________________________________________________________________________ 
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3332/48RM/2012 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem nebytových prostor o výměře 24,24 m2 v  suterénu obytného domu  
    ul. Mozartova 1065/11, Havířov-Město,  
    p. Alexandru Kainovi, jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
2. pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,  
    p. Zdeňce Bořutové, jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
3. pronájem nebytových prostor o výměře 14,04 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město,  
    p. Vladimíru Konečnému, jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
4. pronájem nebytových prostor o výměře 12,86 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Hakenova 725/5, Havířov-Město,  
    p. Evě Hruškové, jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
 
3333/48RM/2012 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor a změnu nájemních  
                                 podmínek_______________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
změnu účelu užívání nebytových prostor o výměře 22,18 m2 v suterénu 
obytného domu Národní tř. 8, Havířov-Město,  
nájemkyni p. Bronislavě Balonové,  
z původního účelu archiv prodejny na sklad pro vlastní potřebu,  
původní sazba nájemného 287,- Kč/m2/rok bez DPH se snižuje  
na nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1.1.2013,  
ostatní podmínky nájmu se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
3334/48RM/2012 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory  
o výměře 210,70 m2 v 1. poschodí objektu na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
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3335/48RM/2012 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou_________________  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu nebytových prostor – místnosti č. A-015a o výměře 11,16 m2 
v přízemí části A objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,  
nájemci spol. RESPECT OSTRAVA, s.r.o. dohodou k 31. 12. 2012 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. E/1040/MJP/03 
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.1.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3336/48RM/2012 - Žádost o snížení nájemného – p. Jiří Malinovský______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 74,90 m2  
v přízemí obytného domu na Národní tř. 4, Havířov-Město,  
nájemci p. Jiřímu Malinovskému, IČ: 61935221,  
a to za část nebytových prostor o výměře 37,80 m2  
z původní výše nájemného 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH  
na částku 400,- Kč/m2/rok bez DPH  
v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014,  
za podmínky výměny zadních vstupních dveří na vlastní náklady  
ve výši cca 47.000,- Kč v termínu do 30.4.2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3337/48RM/2012 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov, IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor v 1. poschodí objektu 
Městské sportovní haly, ul. Astronautů 2, Havířov-Město,  
p. Kamilu Marťákovi, IČ: 65896017, za podmínek: 
- účel: fitcentrum 
- výměra nebytových prostor:  220,85 m2 
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
- nájemné: 617,- Kč/m2/rok  

________________________________________________________________________________ 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 48. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.12.2012 
 

47 

3338/48RM/2012 - Kulturní památka rejstř. číslo 3174 – náhrobek Friedricha von Arco_____  
  

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
 
zprávu odboru správy majetku o sporném vlastnictví kulturní památky 
rejstříkového čísla 3174 – náhrobku hraběte Friedricha von Arco 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení kulturní památky rejstříkové číslo 3174 – náhrobek  
Friedricha von Arco, inventární číslo 6248, účetní hodnota 1,- Kč,  
z evidence majetku statutárního města Havířova na základě prohlášení 
náhrobku za kulturní památku vydané Ministerstvem kultury ČR, kde oslovuje 
jako vlastníka náhrobku Římskokatolickou farnost sv. Anny Havířov   

________________________________________________________________________________ 
 
3339/48RM/2012 - Odvolání a jmenování likvidační komise_____________________________  
  

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á    
 
k datu 31.12.2012 členy likvidační komise při Magistrátu města Havířova: 
- Jana Šebestová, odbor správy majetku   
- Jarmila Holišová, organizační odbor  
- Zdeněk Vlček, odbor komunálních služeb 
- Magda Kondziolková, oddělení kontroly 
- Kristina Jančarová, odbor školství a kultury 
- Lydie Jatělová, organizační odbor, odd. informatiky 
- Bc. Petra Pospíšilová, odbor sociálních věcí  

 
j m e n u j e 
 
k datu 1. 1. 2013  členy likvidační komise při Magistrátu města Havířova: 
- Jarmila Holišová, organizační odbor  
- Jana Šebestová, odbor správy majetku  
- Lydie Jatělová, organizační odbor, odd. informatiky 
- Bc. Petra Pospíšilová, odbor sociálních věcí 
- Kristina Jančarová, odbor školství a kultury 
- Marie Burgetová, organizační odbor, hospodářské oddělení 
- Ing. Věra Vojnarová, oddělení kontroly 
- Bc. Martin Petr, odbor komunálních služeb 
- Hana Durdilová, městská policie 

________________________________________________________________________________ 
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3340/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného 
                                 rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku -  č. III.______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 (č. III.) odboru správy majetku (organizační jednotka 11)  
dle přílohy 
 
u k l á d á 
 
realizovat přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
odboru správy majetku (OJ 11) na rok 2012 (č.III.) dle přílohy 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3341/48RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi  
                                 zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČ 61 98 87 15)  

v celkové výši 6.000,- Kč  
od autora Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná - Město  
dle přílohy č. 1 

 
2. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ 65 89 07 01)  

v celkové výši 20.000,- Kč  
od autora Mgr. Čestmíra Slívy, bytem Přátelství 396/15D,  
736 01 Havířov-Životice dle přílohy č. 2 

 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61  98 85 96)  

v celkové výši 25.000,- Kč  
od autora Mgr. Čestmíra Slívy, bytem Přátelství 396/15D,  
736 01 Havířov-Životice dle přílohy č. 3 

 
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  

(IČ 70 95 82 46) v celkové výši 6.000,- Kč  
od autora p. Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná - Město  
dle přílohy č. 4 

 
5. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace  

(IČ 70 95 82 62) v celkové výši 6.000,- Kč  
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od autora p. Franciszka Piechy, bytem Jesionka 35 C,  
44-230 Czerwionka-Leszczyny, Polská republika dle přílohy č. 5 

 
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89) v celkové výši 10.000,- Kč  
od autora p. Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná-Město  
dle přílohy č. 6 

 
7. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace  

(IČ 70 95 82 54) v celkové výši 6.000,- Kč  
od autora p. Jaroslava Máchy, bytem Otín 15, Planá v Mariánských Lázních 
dle přílohy č. 7 

 
8. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace  

(IČ 61 98 85 88) v celkové výši 6.000,- Kč  
od autora p. Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná-Město  
dle přílohy č. 8 

 
9. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/232 (IČ61 98 85 70)  

v celkové výši 6.000,- Kč  
od autora p. Jiřího Halouzky, bytem Jiříkov u Rýmařova 39, PSČ: 793 51  
dle přílohy č. 9 

 
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ 61 98 86 26)  

v celkové výši 6.000,- Kč od autora Mgr. Čestmíra Slívy,  
bytem Přátelství 396/15D, 736 01 Havířov-Životice dle přílohy č. 10  

________________________________________________________________________________ 
 
3342/48RM/2012 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací poskytnutých  
                                 z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2013______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR v celkové výši 122.640,- Kč na rok 2013  
příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 1 
 
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
(IČ: 00 60 12 50) na projekty:  
- Databáze Anopress IT - Mediální a vědomostní databáze  

…………………………...………  24.000,- Kč 
- Databáze Aspi - právní informace  

.……………………………..……    8.640,- Kč 
- Nákup www katalogu pro Městskou knihovnu Havířov  

…………………………………..   90.000,- Kč 
________________________________________________________________________________ 
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3343/48RM/2012 - Memorandum o spolupráci________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Havířov  

a společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, 
148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 14890992, při přípravě a realizaci programu 
„IBM KidSmart Early Learning Programme“, dle přílohy č. 1 

 
2. přijetí věcných darů příspěvkovými organizacemi  
    v celkové hodnotě 1 540 000,- Kč včetně DPH, dle přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj města Havířova podpisem  
Memoranda o spolupráci 

________________________________________________________________________________ 
 
3344/48RM/2012 - Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ Balzacova, MŠ Čelakovského,  
                                 MŠ Horymírova, MŠ Mládí, MŠ Přímá, MŠ Sukova, MŠ U Stromovky,  
                                 MŠ U Topolů, ZŠ 1. máje, ZŠ F. Hrubína, ZŠ Frýdecká, ZŠ Gorkého,  
                                 ZŠ K. Světlé, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Mládežnická, ZŠ Na Nábřeží,  
                                 ZŠ Žákovská od 1.1.2013__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat řediteli 
Mateřské školy Havířov - Podlesí Balzacova 2/1190 
Bc. Miroslavě Turecké, 
Mateřské školy Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 
Zuzaně Novákové, 
Mateřské školy Havířov - Město Horymírova 7/1194 
Bc. Drahomíře Smejkalové, 
Mateřské školy Havířov - Šumbark Mládí 23/1147 
Ivetě Palowské, 
Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
Bc. Leoně Novákové, 
Mateřské školy Havířov - Město Sukova 2a 
Haně Santariusové, 
Mateřské školy Havířov-Město U Stromovky 60 
Taťáně Korpesiové, 
Mateřské školy Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 
organizace 
Janě Lengsfeldové, 
Základní školy Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Ing. Viere Horváthové, 
Základní školy Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
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Mgr. Tomáši Ptáčkovi, 
Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace 
Mgr. Jiřině Sivé, 
Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
Mgr. Igoru Zaťkovi, 
Základní školy Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
Mgr. Jiřímu Kotaškovi, 
Základní školy Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná 
Mgr. Petře Židkové, 
Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Mgr. Ivě Badurové, 
Základní školy a Mateřské školy Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace 
PaedDr. Svatopluku Novákovi, 
Základní školy Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
Mgr. Heleně Klimšové  
od 1.1.2013 dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelům mateřských  
škol a základních škol  

                                                                                           Z: vedoucí OŠK 
                                                                                           T: prosinec 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3345/48RM/2012 - Žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov o změnu podílu stanoveného 
                                 účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov 
                                 v roce 2012______________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí   
žádosti Sportovního klubu volejbalu Havířov ze dne 21.11.2012  
a dne 7.12.2012 dle přílohy č. 1 a č. 2                              
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu 

statutárního města Havířov v roce 2012 Sportovnímu klubu volejbalu 
Havířov, IČ 48 80 63 23, a to takto: 

200 000,- Kč náklady na nájemné, 
  90 000,- Kč náklady na odměny trenérů mládeže, 
320 000,- Kč náklady na jízdné a dopravu, 
  40 000,- Kč náklady na stravné na turnajích a utkáních venku, 
  40 000,- Kč náklady na pořadatelskou službu. 
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2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 780/OŠK/2012  
    ze dne 18.5.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
3346/48RM/2012 - Žádost Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením o změnu  
                                 podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu   
                                 statutárního města Havířov v roce 2012______________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
žádosti Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením ze dne 02.11.2012 
a dne 10.12.2012 dle přílohy č. 1 a č. 2 
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu  

statutárního města Havířov v roce 2012 Help klubu, sdružení rodičů a přátel 
dětí s postižením, IČ 42 86 48 52,  
a to takto: 
    1 000,- Kč náklady na pásky (vyznačení plochy – hřiště),  
       938,- Kč náklady na kancelářský materiál, 
    9 000,- Kč náklady na pořízení Boccia míčů, 
    4 000,- Kč náklady na pořízení triček, 
    5 062,- Kč náklady na stravu účastníků turnaje. 

 
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 578/OŠK/2012  
    ze dne 03.05.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
3347/48RM/2012 - Žádost občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o změnu podílu  
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012_________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
žádosti HC AZ Havířov 2010 o.s. ze dne 12.11.2012 a dne 07.12.2012  
dle přílohy č. 1 a č. 2 
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu  

statutárního města Havířov v roce 2012 HC AZ Havířov 2010 o.s.,  
IČ 68 94 19 94, a to takto: 
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       607 000,- Kč  náklady na materiál: 
 56 000,- Kč  náklady na dresy na zápas a trénink, 
       528 000,- Kč  náklady na hokejovou výzbroj:  
          22 000,- Kč  náklady na hokejové helmy a mřížky, 
       381 000,- Kč  náklady na hokejové hole, 
          33 000,- Kč  náklady na hokejové brusle, 
          22 000,- Kč  náklady na hokejové sety přípravka, 
          70 000,- Kč  náklady na chrániče. 
    23 000,- Kč  náklady na kancelářský materiál: 
          14 000,- Kč  náklady na kancelářský papír, 
           5 000,- Kč  náklady na toner, 
           1 000,- Kč  náklady na obálky, 
           1 000,- Kč  náklady na šanony, 
           2 000,- Kč  náklady na psací potřeby. 
       30 000,- Kč  náklady na jízdné mládeže, 
    1 820 000,- Kč  náklady na honoráře trenérů,  
       23 000,- Kč  náklady na startovné, 
       54 000,- Kč  náklady na servis hokejové výzbroje, výstroje, 
       46 000,- Kč  náklady na lékařská vyšetření mládeže 

 
2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 172/OŠK/2012  
    ze dne 15.02.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
3348/48RM/2012 - Žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov o změnu podílu   
                                 stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního  
                                 města Havířov v roce 2012_________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
žádosti Městského Fotbalového Klubu Havířov ze dne 14.11.2012 a 07.12.2012 
dle přílohy č. 1 a č. 2  
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu  

statutárního města Havířov v roce 2012 Městskému Fotbalovému Klubu 
Havířov, IČ 27 00 82 40, a to takto: 

  náklady na mládež ve výši 1 740 000,- Kč: 
         40 000,- Kč   náklady na materiál: 
     19 000,- Kč náklady na míče, 
     20 000,- Kč  náklady na dresy, 
         1 000,- Kč náklady na sportovní láhve. 
                240 000,- Kč náklady na energie: 
     65 000,- Kč  náklady na teplo, 
     73 000,- Kč  náklady na vodné a stočné, 
     66 000,- Kč  náklady na elektrické energie, 
     36 000,- Kč  náklady na plyn. 

  165 000,- náklady na nájemné 
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    60 000,- náklady na odměny rozhodčích,  
    14 000,- náklady na odměny pořadatelů,  
    12 000,- náklady na pohonné hmoty (sekačka), 
  546 000,- náklady na odměny trenérů mládeže, 
    58 000,- náklady na odměny zaměstnanců (skladník, hospodář), 
  255 000,- náklady na dopravu. 
 
náklady na muže ve výši 1 160 000,- Kč: 
  17 500,- náklady na energie: 
   7 000,- náklady na teplo, 
        5 000,- náklady na vodné a stočné, 
   5 500,- náklady na elektrické energie, 
   42 000,- náklady na nájemné 
   63 000,- náklady na odměny rozhodčích,  
   14 000,- náklady na odměny pořadatelů,  
    115 000,- náklady na odměny trenérů, 
    758 500,- náklady na odměny hráčů, 
      30 000,- náklady na odměny funkcionářů,  
    120 000,- náklady na dopravu. 
 

2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 399/OŠK/2012  
    ze dne 12.04.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
3349/48RM/2012 - Vyhodnocení společného nákupu elektrické energie a plynu na rok 2013__ 
 

Rada města Havířova     
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o výsledcích společného nákupu elektrické energie a plynu  
na rok 2013 dle důvodové zprávy a přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
3350/48RM/2012 - IV. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu pro r. 2012 
                                odboru komunálních služeb________________________________________   
            

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e 
 
IV. přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8) dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
realizovat IV. přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu na rok 2012 odboru komunálních služeb (organizační jednotka 8)  
dle přílohy  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
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3351/48RM/2012 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města  
                                 pro rok 2013____________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou a 
převzatou (pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi statutárním 
městem Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
cenu za odpadní vodu převzatou (za převod odpadních vod kanalizací ve 
vlastnictví města) platnou od 1.1.2013 ve výši 0,35 Kč/m3 (bez DPH) 
 
u k l á d á 
 
zveřejnit cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1.1.2013  
na úřední desce MMH 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3352/48RM/2012 - Cena pro stočné na rok 2013_______________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti  
s dotačními podmínkami OPŽP dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
cenu pro stočné platnou od 1.1.2013 ve výši 29,29 Kč/m3 (bez DPH) 
 
u k l á d á 
 
zveřejnit cenu pro stočné platnou od 1.1.2013 na úřední desce MMH 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
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3353/48RM/2012 - Schválení ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání       
                                s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2013__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ceny pro podnikatele na rok 2013, 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              2 016,- Kč/rok bez DPH          
méně než 110 l odpadu za 14 dní:                1 008,- Kč/rok bez DPH     
 
obchody a provozovny produkující:  
méně než 1100 l odpadu týdně:                   7 851,- Kč/rok bez DPH      
méně než 1100 l odpadu za 14 dní:             3 926,- Kč/rok bez DPH      

________________________________________________________________________________ 
 
3354/48RM/2012 - VZ/20/OKS/12 – Smlouva o poskytování odborných služeb  
                                 (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů  
                                 a kanalizací statutárního města Havířov)____________________________   
      

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku z Článku III odst. 2. Zásad pro postup při zadávání veřejných  

zakázek malého rozsahu pro VZ/20/OKS/12 Smlouva o poskytování 
odborných služeb (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury 
vodovodů a kanalizací statutárního města Havířov) 

 
2. uzavření smlouvy se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,  

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733,  
o poskytování odborných služeb (poradenství pro vlastníka při správě 
infrastruktury vodovodů a kanalizací statutárního města Havířov)  
za celkovou odměnu ve výši nejvýše 980 000,- Kč bez DPH  
s účinností od 1.1.2013 a dobou trvání smlouvy do 31.12.2013  
ve znění dle přílohy 

                      
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o poskytování 
odborných služeb (poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury vodovodů 
a kanalizací statutárního města Havířov) dle přílohy 

 
                                                                                                 Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
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3355/48RM/2012 - Plán obnovy veřejného osvětlení na rok 2013__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Plán obnovy veřejného osvětlení na rok 2013 ve znění dle přílohy 
 
u k l á d á  
 
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení na rok 2013  
společnosti Technické služby Havířov a.s. 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3356/48RM/2012 - Pronájem nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem nemovitostí ve Víceúčelové hale v Havířově mezi pronajímatelem 
Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen SSRZ),  
IČ: 00306754  
a nájemcem společnosti HC Havířov 2010 s.r.o., IČ: 28627181   
za podmínek: 
 

1. Nájemné za užívané nebytové prostory pro sportovní činnost: 
- výměra nebytových prostor :  465, 08 m2 

- nájemné: 200,- Kč / m2 / rok 
- účel nájmu: sportovní činnost   
- nájemné na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- úhrada nájemného pro sportovní činnost je zahrnuta v rámci příspěvku  
  na provoz SSRZ 

 
2. Nájemné za užívané nebytové prostory pro komerční činnost: 

- výměra nebytových prostor trvale užívaných 20,20 m2 

- nájemné: 500,- Kč / m2 / rok tj. 10 100,- Kč / rok + DPH   
- účel nájmu: prodejna funshop  
- nájemné na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
- výměra nebytových prostor užívaných omezeně tj. pouze v době konání  
   hokejových utkání       

        Bufet Gól – 85,4 m2  
            Bar vnitřní -  6 m2 
        Stánek venkovní č.1-11,64 m2 
        Stánek venkovní č.2-11,64 m2  
        Celkem   -114,68 m2 

- nájemné stanoveno paušální sazbou ve výši 20 000,- Kč / rok + DPH   
- účel nájmu: hostinská činnost   
- nájemné na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
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3357/48RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části objektu veřejných toalet  
                                 s občerstvením podél ul. Na Nábřeží, 736 01, Havířov-Město______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výsledek veřejné soutěže p.č. 2/VS-SSRZ/2012 – pronájem části objektu 
veřejných toalet s občerstvením podél ul. Na Nábřeží, 736 01, Havířov-Město  
za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové zprávy a příloh 
 
u k l á d á  
 
řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
 
1. zajistit schválení vybraného nájemce Úřadem Regionální rady  
    Moravskoslezsko 
 
2. uzavřít s vítězem veřejné soutěže Ing. Zdeňkou Zedníčkovou  IČ: 69600279  
    smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu veřejných toalet  
    s občerstvením podél ul. Na Nábřeží.  

 

         Z: ředitel SSRZ Havířov 
         T: 1.2.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3358/48RM/2012 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem bufetu ve Sportovní hale Žákovská,  
                                   ul. Komunardů,  736 01, Havířov - Město_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výsledek veřejné soutěže p.č. 1/VS-SSRZ/2012 – pronájem bufetu ve Sportovní 
hale Žákovská, ul. Komunardů,  736 01, Havířov - Město  
za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové zprávy a příloh. 
 
u k l á d á  
 
řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
1. zajistit schválení vybraného nájemce Úřadem Regionální rady  
    Moravskoslezsko 
 
2. uzavřít s vítězem veřejné soutěže firmou Favour Czech s.r.o.,  
    IČ:  284 40 455 smlouvu o nájmu nebytových prostor bufetu  
    ve Sportovní hale Žákovská, ul. Komunardů, 736 01, Havířov - Město 
 

 Z: ředitel SSRZ Havířov 
         T: 1.2.2013 
________________________________________________________________________________ 
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3359/48RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise kulturní a letopisecké Rady města Havířova  
za rok 2012 dle příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
3360/48RM/2012 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sociální Rady města Havířova za rok 2012,  
dle příloh 
 
o d v o l á v á  
 
p. Filipa Přeučila z funkce člena Komise sociální Rady města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
3361/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu roku  
                                 roku 2012 odboru sociálních věcí___________________________________   
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu 4359 schváleného rozpočtu 
roku 2012 odboru sociálních věcí (organizační jednotka 7), dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
3362/48RM/2012 - Žádost Armády spásy v České republice o změnu účelu použití dotace  
                                poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2012__________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
žádost Armády spásy v České republice ze dne 27.11.2012 
 
schválit 
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu  
    statutárního města Havířov v roce 2012 Armádě spásy v České republice,  
    IČ 40 61 34 11, a to takto: 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 48. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.12.2012 
 

60 

   - náklady na materiál:    103 500,- Kč 
   kancelářské potřeby       5 000,- Kč 
   čisticí prostředky     25 000,- Kč 
   potraviny      41 500,- Kč 
   ostatní materiál     32 000,- Kč 
 

   - náklady na energie:            1 155 000,- Kč          
   teplo     240 000,- Kč   
   plyn       25 000,- Kč 
   vodné a stočné   155 000,- Kč 
   elektrická energie   735 000,- Kč 
      

2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 262/OSV/2012  
    ze dne 06.03.2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
3363/48RM/2012 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna  
                                 zvláštního zřetele - Panzenbergerová Marie__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou  
paní Panzenbergerové Marii. 

________________________________________________________________________________ 
 
3364/48RM/2012 - Zadávání veřejných zakázek dle ustanovení Zásad hospodaření  
                                 s majetkem města________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
postup zadávání veřejných zakázek dle ustanovení Článku VII odst. 1 a 2  
Zásad hospodaření s majetkem města zn. ZS/23/ZMH/2009,  
ve znění důvodové zprávy 
 
u k l á d á 
 
předložit návrh na změnu Zásad hospodaření s majetkem města  
zn. ZS/23/ZMH/2009 ze dne 14.9.2009 

 
Z: vedoucí OSM 
T: 5/2013 

________________________________________________________________________________ 
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3365/48RM/2012 - Volba zástupce města v představenstvu společnosti Technické služby  
                                 Havířov a.s._____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti Technické 
služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 29, 
IČ 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664 (TSH a.s.) 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení Ing. Jiřího Martinka, bytem 736 01 Havířov-Bludovice, Dělící 945/3, 
o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.  
ke dni 31.12.2012, ve znění Přílohy č. 1 

 
s c h v a l u j e  
 
zánik funkce člena představenstva společnosti TSH a.s. Ing. Jiřího Martinka, 
bytem 736 01  Havířov-Bludovice, Dělící 945/3, ke dni 31.12.2012 
 
v o l í  
  
do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s. od 1.1.2013  
pana Pavla Rapanta, bytem 736 01 Havířov-Podlesí, Nad Terasou 1169/18  
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena představenstva 
společnosti TSH a.s. od 1.1.2013 dle Přílohy č. 2 
 
u k l á d á  

 
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě  
    a řediteli společnosti TSH a.s.   
 

Z: vedoucí OPS         
T: 21.12.2012 

 
2. provést zápis změn v představenstvu TSH a.s. v obchodním rejstříku  
    u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664 
 

                                                                                                Z: ředitel společnosti TSH a.s.       
                                                                                                T: 1/2013 
________________________________________________________________________________ 
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3366/48RM/2012 - Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – MKS Havířov____________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
„Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“   
příspěvkovou  organizací  Městským kulturním střediskem Havířov  
na realizaci projektu – Mezinárodní varhanní festival VOX ORGANI 
 

         Z: ředitelka MKS Havířov 
         T: 20.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3367/48RM/2012 - Informativní zpráva – Realizace mezinárodní odborné konference  
                                ZELENÁ MĚSTA – MĚSTA BUDOUCNOSTI – „Zeleň pietních míst“,  
                                konané dne 23.10.2012 v KD Radost_________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informativní zprávu o realizaci mezinárodní odborné konference  
ZELENÁ MĚSTA – MĚSTA BUDOUCNOSTI „Zeleň pietních míst“  
konané dne 23.10.2012 v Kulturním domě Radost,  
dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
3368/48RM/2012 - Převod 12 neupotřebitelných počítačů mateřským školám a vyřazení  
                                 neupotřebitelné a nefunkční výpočetní techniky (počítače, notebooky)  
                                 prostřednictvím společnosti ASEKOL s.r.o.__________________________        
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. bezúplatný převod 12 ks počítačů z majetku města do majetku  
    příspěvkových organizací 

- Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1249,  
   příspěvková organizace  ……………………………….2 ks  
 
- Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190   
     ……………………………….3 ks 
 
- Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
     ……………………………….3 ks 
 
- Mateřská škola  Havířov – Město Horymírova 7/1194    
     ……………………………….1 ks  
 
- Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
   příspěvková organizace   ……………………………….3 ks 
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2. zapojení města do projektu „Věnuj počítač“  
    prostřednictvím společnosti ASEKOL s.r.o., IČ: 27373231, se sídlem: Praha 4,  
    Československého exilu 2062/8, které bude bezúplatně předáno 63 ks  
    nefunkčních a neupotřebitelných počítačů  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o převodu počítačů s příspěvkovými organizacemi 

 
                                           Z: vedoucí ORG 
                                           T: 31.1.2013 
________________________________________________________________________________ 
 
3369/48RM/2012 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného  
                                rozpočtu r. 2012 organizačního odboru_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu  
na rok 2012 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
3370/48RM/2012 - Příspěvek na úpravu zevnějšku_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
Zásady zajištění výkonu svatebních obřadů v Havířově ze dne 30.11. 1998 
(usnes. č. 32/1/98) vč. Dodatku těchto zásad č. 1 až 3 ke dni 31.12.2012 
 
s c h v a l u j e 
 
s účinností od 1.1.2013 příspěvek na úpravu zevnějšku při provádění  
svatebních obřadů,  občanských obřadů  (jubilejní svatby, vítání občánků)  
a přijímání státoobčanského slibu takto: 
 
1. zaměstnanci magistrátu – 500,- Kč/den, 
2. členové zastupitelstva, kteří jsou pověřeni k provádění těchto obřadů: 

a) do 4 obřadů za den – 700,- Kč/den, 
b) 5 až 7 obřadů včetně – 900,- Kč/den, 
b) 8 a více obřadů – 1.100,-- Kč/den. 

________________________________________________________________________________ 
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3371/48RM/2012 - Počet zaměstnanců MMH  
                                 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr___________________  
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných  
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2013  
na max. 250 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města 
Havířova  

________________________________________________________________________________ 
 
3372/48RM/2012 - „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova,  
                                 příspěvkových organizací a obchodních společností“ - zahájení zadávacího  
                                 řízení na nadlimitní veřejnou zakázku_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  
    „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova,  
    příspěvkových organizací a obchodních společností“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
    následné zakázky (opce):                            ne  
 
2. dílčí plnění:     ano 
     poskytnutí zálohy:                                    ne 
     čerpání dotace:                                         ne  
                                             
3. druh zadávacího řízení:                         otevřené řízení   
     
4. jistotu:                                nepožadovat 
 
5. varianty nabídky:    ano (dvě varianty) 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:                  
  předpokládané zahájení:   1.4.2013 
  termín ukončení:    60 měsíců od zahájení 
                                                                        
7. základní hodnotící kritérium:                      ekonomická výhodnost nabídky  
    dílčí hodnotící kritéria:        
    a) celková nabídková cena v Kč         70 % 
    b) poskytnutí vyšších limitů pojistného plnění  
      než požadované limity (v celých tisících Kč)        20 % 
        vč. subkritérií: 
         vyšší limit pojistného plnění pro obecnou odpovědnost  
  za škodu             40 % 
         vyšší limit pojistného plnění pro nemajetkovou újmu   
              30 % 
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  vyšší limit pojistného plnění pro pojistné nebezpečí  
  povodeň, záplava         30 %  
     
     c) poskytnutí vyššího procenta podpojištění  
       (v celých číslech v %)                   10 % 

  
8.   ostatní podmínky:   
       a) min. limit pojistného plnění pro obecnou odpovědnost za škodu  
         20 mil. Kč 
      b) min. limit pojistného plnění pro nemajetkovou újmu 0,5 mil. Kč 
       c) min. limit pojistného plnění pro pojistné nebezpečí povodeň,  
         záplava 100 mil. Kč  
       d) min. procento podpojištění min. 10% 
 
9.  základní kvalifikační předpoklady:  
     podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
   pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů  
    v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad  
    prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

           
11. technické kvalifikační předpoklady:  

seznam významných služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné  
zakázky, tj. pojištění majetku municipalit, poskytnutých uchazečem 
v posledních 3 letech, včetně  min. 2 osvědčení (referenčních listů) 
objednatelů o poskytnutí služeb uvedených v seznamu, a to pojištění 
majetku municipalit v min. hodnotě 3 mld. Kč/1 služba 

       
12. ekonomická a finanční způsobilost:       
      čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
      zakázku 
 
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
    člen              náhradník 
       1. Ing. Petr Smrček                     Mgr. Rudolf Šimek 
       2. Ing. Eduard Heczko                         Bc. Daniel Pawlas 
       3. Miloslava Krochmalná                     Ing. Bohuslav Andrýsek  
       4. Naďa Jelínková                     Ing. Jiřina Zvěřinská         
     5. Bc. Alena Kleinbauerová              Bc. Petra Gregorová 
 
14. zadávací lhůta:               90 dnů 
 
15. výjimku z Článku III odst. 2. Zásad pro postup při zadávání veřejných  

Zakázek malého rozsahu pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku, 
odpovědnosti a vozidel  na období od 1.1.2013 do 31.3.2013“  
a  prodloužení stávajících smluv uzavřených s Českou pojišťovnou a.s.,  
IČ: 452 72 956,  na pojištění veškerého majetku do 31.3.2013  
za maximální celkové pojistné za uvedené období ve výši 960.000,-Kč 
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p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. 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 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 
 
u k l á d á  

 
1. zajistit zveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení v Informačním  
    systému veřejných zakázek 
 

                                                                                            Z: vedoucí OPS 
                                                                                            T: do 3 dnů od podepsání 
                                                                                                      zadávací dokumentace  
 

2. předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu 
 

Z: vedoucí ORG 
T: 4.1.2013 

________________________________________________________________________________ 
 
3373/48RM/2012 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
                                 v roce 2013______________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram účasti předsedů jednotlivých komisí RMH na schůzích rady 
města v roce 2013 dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
písemně informovat předsedy komisí Rady města Havířova   

 
          Z: vedoucí KP 
         T: 31.12.2012 
________________________________________________________________________________ 
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3374/48RM/2012 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2013 Technických služeb Havířov a.s._  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ceník poskytovaných služeb v roce 2013 Technických služeb Havířov a.s.  
    dle přílohy – „Ceník poskytovaných služeb pro rok 2013“ vč. příloh: 

a) Komentář vč. Přílohy č.l - Přehled úprav cen na rok 2013 oproti roku 2012 
                           Přílohy č.2 - Cena za zajišťování zimní údržby na rok 2013 
b) Kalkulace ceny vybraných činností  
c) Obsah jednotlivých cen k Ceníku poskytovaných služeb pro rok 2013 

 
 2. uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, kterým  
     se upravuje článek I. předmět smlouvy (změna plánu zimní údržby)  
     a článek II. cena  
 
3. uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým  
    se upravuje článek IV. Ceny 
 
4. uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým se upravuje  
    článek IV. Cena díla 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova podpisem dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. 
E/380/DHR/97, dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98  
a dodatku č. 15 ke smlouvě č. 454/DHR/95 

          Z: vedoucí OKS  
          T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
 
3375/48RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím dotace od společnosti OKD, a.s._____________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí finančního daru ve výši 20 000,- Kč  
od společnosti OKD, a.s., IČ 268 63 154, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Prokešovo nám. 6/2020,  
pro účely údržby a doplnění stálé expozice o historii města Havířov 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem darovací smlouvy  

  Z: vedoucí KP  
  T: 19.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
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3376/48RM/2012 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój  
                                 v Polsku________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu  
Ing. Dagmar Čuntové, ředitelky Městské knihovny Havířov  
a Mgr. Yvony Dlábkové, ředitelky Městského kulturního střediska Havířov,  
do Jastrzębie – Zdrój v Polsku dne 9.1.2013,  
na otevření výstavy Historie města psaná uhlím 

________________________________________________________________________________ 
 
3377/48RM/2012 - Pověření členky zastupitelstva města prováděním obřadů vítání dětí______  

 
Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e   
 
pro volební období 2010-2014  
paní Ivanu Kožmínovou, členku Zastupitelstva města Havířova,  
prováděním obřadu vítání dětí  
 
s t a n o v í  
 
na funkční období 2010-2014 pro paní Ivanu Kožmínovou,  
členku Zastupitelstva města Havířova, užívání závěsného odznaku se státním 
znakem ČR při obřadů vítání dětí 

________________________________________________________________________________ 
 
3378/48RM/2012 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace od Ministerstva dopravy ČR___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí účelové dotace ve výši 30.000,- Kč  
z Ministerstva dopravy České republiky na úhradu zvýšených nákladů 
spojených se stabilizací provozu nové aplikace Centrálního registru vozidel 
v období od 9.7.2012 do 31.12.2012 

________________________________________________________________________________ 
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3379/48RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady o rozšíření předmětu podnikání  
                                 – změna stanov__________________________________________________      
 

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák.  
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (TSH a.s.) 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu stanov společnosti TSH a.s. takto: 
 
do Článku 4 „Předmět podnikání společnosti“ odst. 4.1 se vkládá nový text 
související provozováním vodovodů a kanalizací a rozvodem vody: 

 
   „s) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  
          zákona  obor činnosti 43. - provozování vodovodů a kanalizací a rozvod  
                                          vody.“ 

 
u k l á d á  
 
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě  
    a řediteli společnosti Technické služby Havířov a.s.  

         
         Z: vedoucí OPS  
                               T: 19.12.2012 
 

2. vyhotovit úplné znění stanov TSH a.s. a podat návrh na zápis změny  
    stanov společnosti TSH a.s. v obchodním rejstříku  

            
                    Z: představenstvo TSH a.s. 
         T: 12/2012 
________________________________________________________________________________ 
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3380/48RM/2012 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                                 v působnosti valné hromady – změna usnesení________________________     
 

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (TSH a.s.) 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení čís. 3182/47RM/2012 ze dne 5.12.2012 takto : 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
změnu stanov TSH a.s. související s rozhodnutím jediného akcionáře TSH a.s. 
ze dne 5.12.2012 o navýšení základního kapitálu o 7 600 000,- Kč  
a o sloučení akcií TSH a.s. takto: 
 

 
 Úplné znění stanov TSH a.s. 

 ke dni 23.2.2011 Změna  

Článek 5 Základní kapitál  

5.1 Základní kapitál společnosti 
činí 93 710 000,- Kč  
(slovy:  
devadesát tři miliónů 
sedmsetdesettisíckorun 
českých) 

Základní kapitál společnosti činí  
101 310 000,- Kč  
(slovy: 
jednostojedenmilióntřistadesettisíc 
korun českých) 

5.2 Základní kapitál společnosti byl 
splacen peněžitým vkladem ve 
výši 10 200 000,- Kč  
(slovy: desetmiliónůdvěstě tisíc 
korun českých) a nepeněžitým 
vkladem zakladatele  
ve výši 83 510 000,-Kč  
(slovy: 
osmdesáttřimiliónůpětsetdesetti
síc korun českých). 

Základní kapitál společnosti byl 
splacen peněžitým vkladem ve 
výši 10 200 000,- Kč (slovy: 
desetmiliónůdvěstětisíc korun 
českých) a nepeněžitým vkladem 
zakladatele  
ve výši 91 110 000,- Kč  
(slovy:  
devadesátjednamiliónůjednostodes
ettisíc korun českých). 
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Článek 7 Akcie a akcionáři 
 

7.2 Základní kapitál společnosti 
uvedený v čl. 5, odst. 1, je 
rozvržen na: 
a) 7 797 ks akcií na jméno  

o jmenovité hodnotě  
10 000,- Kč,             
123 ks akcií na jméno  
o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč 
 

b) 1 535 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 10 000,- Kč  
-  prioritních akcií, s nimiž 
není spojeno právo hlasování 
na valné hromadě, a                                                                                             
267 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  
-  prioritních akcií, s nimiž 
není spojeno právo hlasování 
na valné hromadě.  

Základní kapitál společnosti uvedený 
v čl. 5, odst. 1, je rozvržen na: 
a) 156 ks akcií na jméno o jmenovité 

hodnotě 500 000,- Kč,             
9 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 10 000,- Kč,             
3 ks akcií na jméno  
o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 
 

b) 46 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 500 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě, 
2 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 100 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě, 
1 ks akcie na jméno o jmenovité 
hodnotě 10 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě,                                                                                           
7 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč  -  prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě. 
 

 
u k l á d á  
 
1. odeslat rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu, dozorčí radě a řediteli    
    společnosti Technické služby Havířov a.s.  
 

         Z: vedoucí OPS  
                               T: 21.12.2012 
 

2. vyhotovit v souladu s § 173 odst. 3 obchodního zákoníku úplné znění  
    stanov TSH a.s. v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře společnosti  
    ze dne 5.12.2012  a podat návrh na zápis změny stanov společnosti TSH a.s. 
    v obchodním rejstříku  
 

             Z: představenstvo TSH a.s. 
             T: 1/2013 

________________________________________________________________________________ 
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3381/48RM/2012 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

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