USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.1.2013

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/1 237/Kl/2013

V Havířově dne 16.1.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

ze 49. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.1.2013
3382/49RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu 49. schůze RMH, konané dne 16.1.2013
3383/49RM/2013 - Schválení ověření zápisu ze 48. schůze RMH
3384/49RM/2013 - Schválení programu 49. schůze RMH, konané dne 16.1.2013
3385/49RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3386/49RM/2013 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2013
3387/49RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
3388/49RM/2013 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2012 Městské policie Havířov
3389/49RM/2013 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2012, vyhodnocení nápadu
trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova
za rok 2012, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů
na území města Havířova za rok 2012
3390/49RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
3391/49RM/2013 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012
3392/49RM/2013 - Změna metodického postupu při realizaci přesunů mezi paragrafy
a položkami v rámci schváleného rozpočtu města Havířova
3393/49RM/2013 - Rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 – 2017
3394/49RM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky
3395/49RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 147. – 156.
3396/49RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2012
3397/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 na ulici Hakenova 726/3 v Havířově – Město
3398/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+2 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město
3399/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 50
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město
3400/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 48
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
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3401/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark
3402/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark
3403/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+4 na ulici 17.listopadu 1033/17 v Havířově-Město
3404/49RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 16 o velikosti 1+2
v domě na ulici Klidná 792/2 v Havířově-Městě
3405/49RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+1
v domě na ulici K.V.Raise 1084/4 v Havířově - Městě
3406/49RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3407/49RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Jeřábková
3408/49RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Gáborová
3409/49RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Vraštiaková
3410/49RM/2013 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Ing. Milan
Smejkal a Terezie Smejkalová
3411/49RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Eva Parchanská
3412/49RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Mikesková
3413/49RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Marie Rašková
a Antonín Raška
3414/49RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Alois Korduliak
a Helena Korduliaková
3415/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu
– manž. MUDr. Ingrid Richterová, Ing. Luděk Richter a Rostislav Richter
3416/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – manž. Jan Orlík,
Jana Orlíková a Zuzana Orlíková
3417/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Jiří Krčma,
Jana Krčmová a Pavel Lang
3418/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Helena Knapková,
Milan Knapek a Kateřina Knapková
3419/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Anděla Macháčková
a Ivan Macháček
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3420/49RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - manž. Juraj Szajko
a Marie Szajková
3421/49RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice
3422/49RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice
3423/49RM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1528/2 v majetku města,
za část pozemku parc. č. 1522, v k.ú. Šumbark
3424/49RM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 292/2, k.ú. Dolní Datyně
3425/49RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi
3426/49RM/2013 - Prodloužení nájemní smlouvy k užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark
3427/49RM/2013 - Požadavky vlastníka v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská
část Životice“
3428/49RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka v Havířově - Šumbarku“
3429/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní firmy RAMONA real s.r.o.
3430/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Kazimiery Barbary Bockové
a Marka Bocka
3431/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Lubomíra Šťastného
a Marcely Šťastné
3432/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Benjamina Majoroše
a Aleny Majorošové
3433/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Pavla Belka a Lenky Belkové
3434/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RPG Byty, s.r.o.
3435/49RM/2013 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na Národní tř. 14a,
Havířov-Město
3436/49RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
3437/49RM/2013 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
– Tomečková Sylva MUDr. s.r.o.
3438/49RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
3439/49RM/2013 - Pronájem ateliéru ul. A.S. Puškina 7, Havířov-Město
3440/49RM/2013 - Žádost o výměnu nebytových prostor
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3441/49RM/2013 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory na ul. J.A.Komenského 1
Havířov-Město – nájemce Mgr. Pindur
3442/49RM/2013 - „Výměna kondenzátoru ve Víceúčelové hale“ - schválení podmínek
zadávacího řízení
3443/49RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
3444/49RM/2013 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2013
3445/49RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotace poskytnuté
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
3446/49RM/2013 - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov o změnu podílu
stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního
města Havířov v roce 2012
3447/49RM/2013 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2013 – bezbariérové
byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality
3448/49RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. – schválení změny stanov
3449/49RM/2013 - OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov
-Varovný informační systém (VIS)“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
3450/49RM/2013 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební
období 2013 – 2017
3451/49RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
3452/49RM/2013 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2012 organizačního odboru
3453/49RM/2013 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2013 č. I
3454/49RM/2013 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.2.2013
3455/49RM/2013 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
oddělení Kancelář primátora na rok 2012
3456/49RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Turčianské Teplice
na Slovensku
3457/49RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH
3458/49RM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2013
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3459/49RM/2013 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova
3460/49RM/2013 - Jmenování vedoucích odborů
3461/49RM/2013 - Změna v Občanské komisi RMH č.5 pro část města Havířov-Šumbark

PŘEHLED USNESENÍ
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ze 49. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.1.2013
3382/49RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu 49. schůze RMH, konané dne 16.1.2013________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 49. schůze Rady města Havířova,
konané dne 16.1.2013
p. Vojtěcha Kozáka
________________________________________________________________________________
3383/49RM/2013 - Schválení ověření zápisu ze 48. schůze RMH _________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu ze 48. schůze Rady města Havířova,
konané dne 19.12.2012
________________________________________________________________________________
3384/49RM/2013 - Schválení programu 49. schůze RMH, konané dne 16.1.2013____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 49. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.1.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3385/49RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2225/30/08

Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko
– informativní zpráva
3179/47RM/2012 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – nepeněžitý
vklad majetku města na navýšení základního kapitálu
vypouští
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ze sledování tato usnesení:
1067/18RM/2011
1417/24RM/2011
2675/40RM/2012
2999/44RM/2012
3027/44RM/2012
3029/44RM/2012
3137/46RM/2012
3182/47RM/2012
3184/47RM/2012

3186/47RM/2012
3187/47RM/2012
3189/47RM/2012
3200/47RM/2012
3203/47RM/2012
3205/47RM/2012
3206/47RM/2012
3208/47RM/2012
3209/47RM/2012
3210/47RM/2012
3211/47RM/2012
3212/47RM/2012
3213/47RM/2012
3221/47RM/2012
3230/47RM/2012

Návrh jednotného modelu financování veřejné osobní
dopravy v Moravskoslezském kraji
Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování
Havířova – městská část Životice“– II. Část
Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020
„ Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“
Stavba 7059 „Zóna Šumbark II Za Teslou - 3.etapa – Obytná
ulice Mládí“ – uzavření Dodatku č. 1 k SOD
č. 1343/OIV/2012
Informace o výsledku volby člena dozorčí rady společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s.
Organizační změny Magistrátu města Havířova
Jmenování členů konkurzní komise na pracovní místo
ředitele MŠ Lípová
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – změna stanov
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
Uzavření darovací smlouvy se společností RPG Byty s.r.o.
Uzavření darovací smlouvy na vánoční strom - dárce
Ing. Soňa Hájková
Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu úplné znění
Pronájem částí pozemků pro umístění panelů
s elektronickými jízdními řády, k.ú. Havířov-město
Výpůjčka pozemků v rámci stavby:
„Rekonstrukce a dobudování chodníku ul. Na Záguří“
Zřízení věcného břemene ve prospěch Blanky Bodurové
a Pavla Bodury
Zřízení věcného břemene ve prospěch Jana Orlíka
Zřízení věcného břemene ve prospěch Bruna Folwarczného
Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Miroslava
Jasioka a Gabriely Jasiokové
Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Marie
Tomášové
Zřízení věcného břemene ve prospěch Tomáše Farkaše
a Patricie Farkašové
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s.
Zřízení věcného břemene ve prospěch SMP Net, s.r.o.
Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12
Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –
„Ostatní dotace a dary“ - mimosportovním subjektům z
rozpočtu města Havířova v roce 2012
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3256/47RM/2012
3269/48RM/2012
3270/48RM/2012
3274/48RM/2012

3276/48RM/2012
3277/48RM/2012
3278/48RM/2012
3279/48RM/2012
3280/48RM/2012
3281/48RM/2012
3282/48RM/2012
3283/48RM/2012
3284/48RM/2012
3285/48RM/2012
3286/48RM/2012
3287/48RM/2012
3314/48RM/2012
3316/48RM/2012
3320/48RM/2012

Používání poukázek Sodexo Flexi Pass v kulturních
zařízeních města
Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2012 oddělení strategického rozvoje
OŘ/7/OSR/12 – „Centrum ICT na Magistrátu města
Havířova“ – zrušení zadávacího řízení
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
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 62 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 3 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1144/91
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 56 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 1 o vel. 1+2 na ulici Česká 1199/1
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 4 o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v
Havířově – Prostřední Suchá
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 13 o vel. 1+2 na ulici Mánesova 528/14
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 22 o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 11 o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 15 o vel. 1+3 na ulici Konzumní 380/22
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 11 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1204/42
v Havířově-Podlesí
Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.12 o
velikosti 1+2 v domě na ulici Bludovická 758/3
v Havířově-Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 10 o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3
v Havířově-Město
Výpovědi z pronájmu pozemků, k.ú. Šumbark
Smlouva pro účely stavby:
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
Zřízení věcného břemene ve prospěch Romana Lípy
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3326/48RM/2012
3340/48RM/2012
3344/48RM/2012

3350/48RM/2012
3351/48RM/2012
3352/48RM/2012
3354/48RM/2012
3355/48RM/2012
3372/48RM/2012

3373/48RM/2012
3374/48RM/2012
3375/48RM/2012

Záměr pronájmu nebytových prostor - garáže v obytném
domě ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, formou veřejné
soutěže
Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu r. 2012 odboru správy majetku - č.III.
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
IV. přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2012 odboru komunálních služeb
Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví
města pro rok 2013
Cena pro stočné na rok 2013
VZ/20/OKS/12 – Smlouva o poskytování odborných služeb
(poradenství pro vlastníka při správě infrastruktury
vodovodů a kanalizací statutárního města Havířov)
Plán obnovy veřejného osvětlení na rok 2013
„Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního
města Havířova, příspěvkových organizací a obchodních
společností“ - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku
Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na
schůzích RMH v roce 2013
Ceník poskytovaných služeb v roce 2013 Technických
služeb Havířov a.s.
Udělení souhlasu s přijetím dotace od společnosti OKD, a.s.

3386/49RM/2013 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2013______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o cenách tepla pro rok 2013 od Havířovské teplárenské
společnosti, a.s., dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
3387/49RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012, dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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3388/49RM/2013 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu pro r. 2012 Městské policie Havířov_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
Městské policie Havířov (organizační jednotka 12) za rok 2012 dle přílohy
ukládá
realizovat přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
Městské policie Havířov (OJ 12) za rok 2012 dle přílohy
Z: ředitel MP
T: leden 2013
________________________________________________________________________________
3389/49RM/2013 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2012, vyhodnocení nápadu
trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova
za rok 2012, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů
na území města Havířova za rok 2012_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města
Havířova dle předložené Výroční zprávy za rok 2012 a příloh č.1 - 7.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí
________________________________________________________________________________
3390/49RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č.1., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 1., dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
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3391/49RM/2013 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012_______
Rada města Havířova
schvaluje
3. 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 40 033 176,31 Kč.
________________________________________________________________________________
3392/49RM/2013 - Změna metodického postupu při realizaci přesunů mezi paragrafy
a položkami v rámci schváleného rozpočtu města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu metodického postupu při realizaci přesunů mezi paragrafy a položkami
v rámci schváleného rozpočtu města Havířova dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
3393/49RM/2013 - Rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 – 2017________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání rozpočtového výhledu města Havířova na roky 2013 – 2017
________________________________________________________________________________
3394/49RM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova
ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 až 2014,
dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
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3395/49RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 147. – 156.
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 156., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 156., dle důvodové zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 147. – 155., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 147. – 156. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2012:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 066 818,23 tis. Kč
860 141,53 tis. Kč
36 324,00 tis. Kč
4 682,58 tis. Kč
1 165 670,12 tis. Kč

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

2 249 164,67 tis. Kč
1 946 327,68 tis. Kč
910,04 tis. Kč
53 660,39 tis. Kč
1 775,96 tis. Kč
50,00 tis. Kč
191 109,81 tis. Kč
6 174,61 tis. Kč
272 280,86 tis. Kč
710 878,78 tis. Kč
18 500,00 tis. Kč
71 227,31 tis. Kč
568 416,44 tis. Kč
40 367,28 tis. Kč
10 976,20 tis. Kč

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

302 836,99 tis. Kč
691,00 tis. Kč
705,00 tis. Kč
827,00 tis. Kč
1 068,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
696,00 tis. Kč
661,00 tis. Kč
1 050,00 tis. Kč
1 726,30 tis. Kč
683,00 tis. Kč
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MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary

3 413,03 tis. Kč
1 069,00 tis. Kč
739,00 tis. Kč
815,00 tis. Kč
503,00 tis. Kč
798,00 tis. Kč
809,00 tis. Kč
406,00 tis. Kč
756,00 tis. Kč
513,00 tis. Kč
5 993,80 tis. Kč
2 795,48 tis. Kč
3 660,04 tis. Kč
5 082,66 tis. Kč
3 235,00 tis. Kč
3 077,72 tis. Kč
4 226,09 tis. Kč
3 259,29 tis. Kč
5 320,10 tis. Kč
5 336,16 tis. Kč
4 816,46 tis. Kč
6 871,60 tis. Kč
6 972,39 tis. Kč
2 348,15 tis. Kč
3 310,33 tis. Kč
1 396,08 tis. Kč
4 894,51 tis. Kč
2 771,67 tis. Kč
29 071,80 tis. Kč
20 225,29 tis. Kč
38 587,17 tis. Kč
33 410,00 tis. Kč
35 131,00 tis. Kč
13 292,87 tis. Kč
38 978,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+182 346,44 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
-8 400,00 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
+128 807,46 tis. Kč
________________________________________________________________________________
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3396/49RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2012_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2012, dle důvodové zprávy a příloh.
________________________________________________________________________________
3397/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 na ulici Hakenova 726/3 v Havířově-Město__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3
o vel. 1+2 na ulici Hakenova 726/3 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.1.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3398/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+2 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.9 o vel. 1+2
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.1.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3399/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 50
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.50
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.1.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3400/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 48
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.48
o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 28.1.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3401/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 22
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově – Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.1.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3402/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově – Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.2.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3403/49RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+4 na ulici 17.listopadu 1033/17 v Havířově-Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1
o vel. 1+4 na ulici 17.listopadu 1033/17 v Havířově – Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 28.1.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3404/49RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 16 o velikosti 1+2
v domě na ulici Klidná 792/2 v Havířově-Městě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 16 o velikosti 1+2
v domě na ulici Klidná 792/2 v Havířově – Městě, dle přílohy
měsíční nájemné u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 3.842,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.1.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3405/49RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+1
v domě na ulici K.V.Raise 1084/4 v Havířově-Městě___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+1
v domě na ulici K.V.Raise 1084/4 v Havířově – Městě, dle přílohy
měsíční nájemné u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 2.887 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 21.1.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3406/49RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 15.12.2012 do 1.1.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období
od 15.12. 2012 do 1.1.2013 dle přílohy č.2
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2. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 8.1. 2013
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
________________________________________________________________________________
3407/49RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marcela Jeřábková______________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Marcele Jeřábkové, t.b. Smetanova 828/4, 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
________________________________________________________________________________
3408/49RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Gáborová_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Lucii Gáborové, t.b. Dlouhá tř. 1320/115, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
3409/49RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Veronika Vraštiaková____________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města p. Veronice Vraštiakové, t.b. Krátká 835/1,
Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
3410/49RM/2013 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Ing. Milan
Smejkal a Terezie Smejkalová______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
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období v domě na ul. nám. Republiky 570/2 v Havířově – Městě
manž. Ing. Milanu Smejkalovi a Terezii Smejkalové, t.b. Lípová 601/10,
Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3411/49RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Eva Parchanská________________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 2080/34RM/2012 ze dne 04.04.2012
________________________________________________________________________________
3412/49RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Eva Mikesková______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě HavířovŠumbark p. Evě Mikeskové, t.b. M. Pujmanové 1113/7, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
3413/49RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Marie Rašková
a Antonín Raška_________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o přidělení konkrétního obecního bytu č. 3 o vel. 1+2
na ul. Hakenova 726/3 v Havířově-Městě
________________________________________________________________________________
3414/49RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Alois Korduliak
a Helena Korduliaková___________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o přidělení konkrétního obecního bytu č. 64 o vel. 1+2
na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí
________________________________________________________________________________
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3415/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu
– manž. MUDr. Ingrid Richterová, Ing. Luděk Richter a Rostislav Richter
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi
manž. MUDr. Ingrid Richterovou, Ing. Luďkem Richterem a jejich synem
Rostislavem Richterem, t.b. Slovanská 1216/8, Havířov-Město k bytu č. 15
o vel. 1+4 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3416/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – manž. Jan Orlík,
Jana Orlíková a Zuzana Orlíková___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Janem Orlíkerm, Janou Orlíkovou a jejich dcerou Zuzanou
Orlíkovou, t.b. Karvinská 1187/12, Havířov-Město k bytu č. 4 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3417/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Jiří Krčma,
Jana Krčmová a Pavel Lang_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Jiřím Krčmou, Janou Krčmovou a synem Pavlem Langem,
t.b. Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město k bytu č. 10 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3418/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Helena Knapková,
Milan Knapek a Kateřina Knapková________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Helenou Knapkovou, Milanem Knapkem a jejich dcerou Kateřinou
Knapkovou, t.b. Bludovická 757/5, Havířov-Město k bytu č. 6 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
22
USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.1.2013

3419/49RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Anděla Macháčková
a Ivan Macháček_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Andělou Macháčkovou a jejím synem Ivanem Macháčkem,
t.b. Švabinského 996/1, Havířov-Město k bytu č. 7 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3420/49RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - manž. Juraj Szajko
a Marie Szajková________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+5 v domě
na ul. M. Pujmanové 1113/6 v Havířově-Šumbarku se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
s manž. Jurajem Szajkem a Marií Szajkovou, t.b. M. Pujmanové 1113/6,
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3421/49RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice, ostatní plocha,
panu Luboši Vavrincovi, bytem Březová 902/12, Havířov-Bludovice,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
3422/49RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2056/7, ostatní plocha o výměře 123 m2,
k.ú. Bludovice, panu Milanu Byrtusovi, bytem Rodinná 12, Havířov-Bludovice,
a záměr prodeje části pozemku 2056/7, ostatní plocha o výměře 123 m2,
k.ú. Bludovice,
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panu Stanislavu Prymusovi, bytem Rodinná 10, Havířov-Bludovice
a paní Aleně Pavelkové, bytem J. Sekaniny 7, Ostrava-Poruba,
za účelem zahrady k rodinnému domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
3423/49RM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1528/2 v majetku města,
za část pozemku parc. č. 1522, v k.ú. Šumbark________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku parc. č. 1528/2, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 14 m2, v majetku města,
za část pozemku parc. č. 1522 zahrada o výměře 8 m2,
ve vlastnictví: Jitky Veselé a Jana Veselého, Na Kremplách 81/2, HavířovŠumbark s tím, že nabyvatelé uhradí městu rozdíl v ceně směňovaných
nemovitostí a 50% nákladů na znalečné
________________________________________________________________________________
3424/49RM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 292/2, k.ú. Dolní Datyně______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
výkup pozemku parc.č. 292/2 o výměře 6 485 m2, orná půda
v kat. území Dolní Datyně od spoluvlastníků:
paní Marcely Žaganové, bytem Vratimov, Na Zadkách 76/12, podíl ve výši ½
paní Ivety Bystroňové, bytem Prostřední Bludovice 151, Horní Bludovice,
podíl ve výši ½
________________________________________________________________________________
3425/49RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,
o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově-Městě, pro pana Rostislava Šeredu, bytem Střední 3, HavířovŠumbark, IČ: 67681310, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.2. 2013 do 31.1. 2014
- za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
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2.
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,
o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově-Městě, pro pana Petra Hadaše, bytem Dolní 100,
Dolní Lutyně – Věřňovice, IČ: 871434942, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.2. 2013 do 31.1. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
3.
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov- město,
o výměře 12 m2, označeného č. 4 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově-Městě, pro pana Viktora Němce, bytem 1. máje 9, Havířov-Město,
IČ: 73354058, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.3. 2013 do 28.2. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
4.
záměr prodloužení části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2, označeného č. 7
s podélným stáním, ul. Československé armády,
pro pana Viktora Němce, bytem 1.máje 9, Havířov-Město, IČ: 73354058,
za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.3. 2013 do 28.2. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, 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
5.
záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2,
označeného č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády,
pro pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28, IČ: 73899291,
za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.2. 2013 do 31.1. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, 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
________________________________________________________________________________
3426/49RM/2013 - Prodloužení nájemní smlouvy k užívání RD čp. 171, k.ú. Šumbark_______
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k užívání rodinného domu čp. 171, ul. Hřbitovní,
Havířov-Šumbark 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
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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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1271/OSM/10
Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2013
________________________________________________________________________________
3427/49RM/2013 - Požadavky vlastníka v rámci stavby:
„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“___________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 1417/24RM/2011 v bodě 8., ze dne 2.11. 2011
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, k částí pozemků parc.č. 3008/1 a parc.č. 3149/2, k.ú. Horní Suchá,
ve vlastnictví paní Valerie Gabzdylové, bytem Zelená 45/31, Horní Suchá,
pro umístění hlavního kanalizačního řadu v rámci stavby:
„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“, dle požadavku vlastníka:
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do uvedení stavby
do trvalého užívání
věcné břemeno: za jednorázovou úhrada ve výši 250,-Kč/m2
(celkem při výměře cca 519 m2 tj. 129.750,-Kč), včetně ochranného pásma
a částku 2.500,-Kč za uložení šachtice (celkem 4 ks šachtice, tj. 10.000,-Kč)
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Hecka
podpisem smlouvy o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2013
________________________________________________________________________________
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3428/49RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka v Havířově-Šumbarku“__________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 9055
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku“
výpůjčku pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1/7 ostatní plocha, o výměře 46 m2,
vlastník: HOPL games s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1234, HavířovŠumbark, IČ: 285 99 195,
doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3429/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní firmy RAMONA real s.r.o.
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1654/28,
1888/4, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodního díla – vodovodního řadu
ke stavbě: „Lokalita Čapí hnízdo“,
ve prospěch obchodní firmy RAMONA real s.r.o., se sídlem: Praha 5-Smíchov,
nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČ : 278 56 208,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce
výše uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
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3430/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Kazimiery Barbary Bockové
a Marka Bocka__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1338/1,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky k rodinnému
domu č.p. 793 na pozemku parc.č. 1588, k.ú. Prostřední Suchá,
ve prospěch Kazimiery Barbary Bockové a Marka Bocka, oba bytem HavířovProstřední Suchá, Plynárenská 793/2,
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3431/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Lubomíra Šťastného
a Marcely Šťastné________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění plynovodní, elektropřípojky a vybudování
sjezdu k rodinnému domu č.p. 374 na pozemku parc.č. 2543/5,
k.ú. Dolní Suchá, ve prospěch Ing. Lubomíra Šťastného a Marcely Šťastné,
oba bytem Havířov-Dolní Suchá, Nad Tratí 374/19,
za jednorázovou úhradu ve výši 2 x 500,- Kč + DPH (přípojky) + 3.000,- Kč
+ DPH (sjezd), tj. 4.000,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce
výše uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
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3432/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Benjamina Majoroše
a Aleny Majorošové______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 713/1,
714/1, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 40 na pozemku parc.č. St. 84/1, k.ú. Kaňovice,
ve prospěch Benjamina Majoroše a Aleny Majorošové, oba bytem 739 36
Sedliště, Kaňovice 40, za jednorázovou úhradu ve výši 9.250,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3433/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Pavla Belka a Lenky Belkové
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2194/1,
2194/9, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 1244 na pozemku parc.č. 2193/2, k.ú. Šumbark,
ve prospěch Ing. Pavla Belky a Lenky Belkové, oba bytem Havířov-Šumbark,
Smrková 1244/17, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
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3434/49RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RPG Byty, s.r.o._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 511/37,
511/39, k.ú. Bludovice, dle GP č. 3626 - 92/2012 ze dne 27.11.2012
za účelem umístění hydroizolace vč. drenáže v rámci stavby :
„Oprava reklamačních poruch po zateplení domu Dlouhá třída č.p. 1320/115,
Havířov-Podlesí“, za jednorázovou úhradu při výměře 47,53 m2,
ve výši 11.882,50,- Kč + DPH,
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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3435/49RM/2013 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na Národní tř. 14a,
Havířov-Město__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor - 2 kanceláří a podílu
na společných prostorách o celkové výměře 47,94 m2 a skladu o výměře 9 m2
v 1. poschodí objektu na Národní tř. 14a, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
3436/49RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem 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,
za podmínek:
- nájemné 1.727,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
30
USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.1.2013

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 5 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/562/MJP/03
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2013
________________________________________________________________________________
3437/49RM/2013 - Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
– Tomečková Sylva MUDr. s.r.o.___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu 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,
dohodou k 31. 1. 2013
2. pronájem 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, za podmínek:
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2013
________________________________________________________________________________
3438/49RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 11,44 m2 v suterénu obytného domu
ul. Konzumní 16, Havířov-Šumbark,
p. Daliboru Faldíkovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
3439/49RM/2013 - Pronájem ateliéru ul. A.S. Puškina 7, Havířov-Město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – ateliéru o celkové výměře 69,15 m2 ve střešní
nástavbě obytného domu ul. A. S. Puškina 7, Havířov-Město,
p. Martinu Dudkovi, IČ: 88638049, za podmínek:
- nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH
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- snížené nájemné 250,- Kč/m2/rok bez DPH po dobu od 1.2.2013
do 31.1.2014 za podmínky provedení rekonstrukce kuchyňky a koupelny
na vlastní náklady ve výši cca 25.000,- Kč v termínu do 31. 5. 2013,
- nájemce do 31. 5. 2013 předá MRA, s.r.o. doklady o vynaložených nákladech
- porušením podmínek bude zrušeno snížené nájemné a nájemce doplatí
nájemné ve výši běžné sazby od počátku nájmu
- platba nájmu a zálohy za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2013
- účel: reklamní a marketingová činnost, zpracování technických a grafických
návrhů, poradenská a konzultační činnost
________________________________________________________________________________
3440/49RM/2013 - Žádost o výměnu nebytových prostor________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr vzájemné výměny nebytových prostor o výměře 26,55 m2
v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město a nebytových prostor
o výměře 37,60 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,
mezi nájemkyní p. Petrou Benešovou, IČ: 76631249
a nájemcem spol. ERPEKO, a.s., IČ: 25385224 za podmínek:
1. pro nebytové prostory o výměře 26,55 m2 (pro ERPEKO, a.s.):
- nájemné 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna firemních pekařských a cukrářských výrobků
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
2. pro nebytové prostory o výměře 37,60 m2 (pro Petrou Benešovou):
- nájemné 1.276,- 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
________________________________________________________________________________
3441/49RM/2013 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory na ul. J.A.Komenského 1
Havířov-Město – nájemce Mgr. Pindur______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 55,69 m2
na ul. J.A.Komenského 300/1, Havířov-Město,
nájemci Mgr. Martinu Pindurovi, IČ: 66745381,
z původní výše 3.500,- Kč/m2/rok bez DPH
na nájemné ve výši 2.500,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 1. 2013
________________________________________________________________________________
32
USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.1.2013

3442/49RM/2013 - „Výměna kondenzátoru ve Víceúčelové hale“ - schválení podmínek
zadávacího řízení________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ:00306754, podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky „Výměna kondenzátoru ve Víceúčelové hale“:
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení
2. seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva o zahájení zadávacího řízení:
- FRIGOYORK s.r.o., Brno
- ARKO TECHNOLOGY a.s., Brno
- Tip-Ex Partner s.r.o., Praha
- GEA Grasso s.r.o., Praha
- BRNOFROST spol. s r.o., Brno
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
4. složení hodnotí komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a posouzení a hodnocení nabídek takto:
člen
náhradník
1. Ing. Václav Wicher, ředitel SSRZ
Miloslav Santarius
2. Mgr. Petr Choma
Ing. Karel Šlachta
3. Vratislav Bačák
Miroslav Polák
4. ing. Janka Baklíková
Bc. Petr Šulc
5. Ing. Petr Smrček, náměstek primátora Vojtěch Kozák, člen RMH
5. zadávací lhůtu 51 dnů
________________________________________________________________________________
3443/49RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62 33 12 21)
v celkové výši 50.000,- Kč od PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.,
se sídlem Lindnerova 3, 180 00 Praha 8 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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3444/49RM/2013 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2013_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis výdajů OŠK na rok 2013 na položce „Opravy a udržování“ a na položce
„Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ ve výši 36 150 tis. Kč
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
3445/49RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotace poskytnuté
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na rok 2013 v celkové výši 877.000,- Kč
příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 1
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50) na projekt:
- Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2013
…………..………… 877.000,- Kč
________________________________________________________________________________
3446/49RM/2013 - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov o změnu podílu
stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního
města Havířov v roce 2012_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov ze dne 3.1.2013
dle přílohy č. 1
schválit
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířov v roce 2012
Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91,
a to takto:
389 673,- Kč náklady na energie:
142 388,- Kč náklady na teplo,
65 403,- Kč náklady na vodné a stočné,
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181 882,- Kč náklady na elektrické energie.
260 138,- Kč náklady na nájemné,
100 000,- Kč náklady na mzdy trenérů,
50 189,- Kč náklady na dopravu.
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 188/OŠK/2012
ze dne 27.2.2012
________________________________________________________________________________
3447/49RM/2013 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2013 – bezbariérové
byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova, bez výběru lokality
Rada města Havířova
schvaluje
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2013 (viz příloha), a to dle
platných Kritérií pro přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů.
________________________________________________________________________________
3448/49RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. – schválení změny stanov________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
změnu stanov společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
736 01 Havířov-Město, Karvinská 66/1461, IČ: 25375601,
tak, že ustanovení článku 4 „Předmět podnikání společnosti“, odstavec 4.1
se doplňuje o další živnost takto:
„s) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona Obor činnosti 43.: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava
a rozvod vody“
________________________________________________________________________________
3449/49RM/2013 - OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov
-Varovný informační systém (VIS)“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky___________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Varovný
informační systém (VIS)“
- společnost Extra NET s.r.o., se sídlem 688 01 Uherský Brod,
Vlčnovská 2344, IČ: 25521101, pro nesplnění kvalifikace
z důvodů uvedených v příloze č. 1
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- společnost JD ROZHLASY s.r.o., se sídlem 756 61 Vigantice 196,
IČ: 27797007, pro nesplnění požadavků zákona a zadávacích podmínek
podrobněji uvedených v příloze č. 1
přiděluje
veřejnou zakázku č. OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Varovný
informační systém (VIS)“
společnosti MASTER IT Technologies,a.s.,se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, Výstavní 1928/9, IČ: 27851931,
která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 19.084.880,-Kč bez DPH
(22.901.856,-Kč vč. DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky č. OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární
město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“ takto:
2. místo: Colsys s.r.o., se sídlem 272 03 Kladno-Dubí, Buštěhradská 109,
IČ: 14799634
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy na veřejnou zakázku č. OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení systému
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město
Havířov – Varovný informační systém (VIS)“
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti McGreen a.s.
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OSR
T: 22.1.2013
________________________________________________________________________________
3450/49RM/2013 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební
období 2013 – 2017_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova uložit
členům Zastupitelstva města Havířova navrhnout
55 kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné na příští čtyřleté volební
období 2013 – 2017 v souladu s podmínkami ustanovení § 60 odst. 1 a § 64
odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších
předpisů:
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- navržený kandidát je starší 30 let
- nemá omezenou právní způsobilost
- je bezúhonný
- je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území města Havířova
Z: členové ZMH
T: odevzdat na OPS do 4.2.2013
________________________________________________________________________________
3451/49RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů dle přílohy
________________________________________________________________________________
3452/49RM/2013 - Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu r. 2012 organizačního odboru______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2012 organizačního odboru (organizační jednotka 6) dle přílohy.
________________________________________________________________________________
3453/49RM/2013 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2013 č. I__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2013
č. I dle přílohy
ukládá
provést přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV
na rok 2013 č. I dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 1/2013
________________________________________________________________________________
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3454/49RM/2013 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.2.2013_______________
Rada města Havířova
rozhodla
ukončit k 31. 1. 2013 výkon asistenční služby, kterou zajišťuje odbor sociálních
věcí Magistrátu města Havířova v rámci samostatné působnosti města bez
změny celkového počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova
schvaluje
1. Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.2.2013
dle přílohy
2. změnu usnesení Rady města Havířova č.3252/47RM/2012 ze dne 5.12.2012
v části „stanoví“, kde datum „1.2.2012“ se nahrazuje „1.2.2013“
________________________________________________________________________________
3455/49RM/2013 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
oddělení kancelář primátora na rok 2012____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
na rok 2012 oddělení kancelář primátora (organizační jednotka 17) dle přílohy
ukládá
realizovat přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu oddělení
Kancelář primátora (OJ 17) na rok 2012 dle přílohy
Z: vedoucí KP
T: 01/2013
________________________________________________________________________________
3456/49RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Turčianské Teplice
na Slovensku____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianské Teplice
na Slovensku dne 1.2.2013 Mgr. Yvony Dlábkové, ředitelky Městského
kulturního střediska Havířov z důvodu účasti na vernisáži výstavy fotografií
„Europa Cup 2011“ a MUDr. Milana Dlábka, ředitele Domova seniorů
za účelem projednávání společných projektů v oblasti péče o seniory
________________________________________________________________________________
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3457/49RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova
za rok 2012 dle příloh
________________________________________________________________________________
3458/49RM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2013
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru,
paušální částkou pro r. 2013 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
________________________________________________________________________________
3459/49RM/2013 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 28. ledna 2013 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST
dle upravené přílohy
2. zařazení jako 15. bod programu 17. zasedání ZMH materiál s názvem
„Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku
– prodej pozemku“
ukládá
doručit členům Zastupitelstva města Havířova materiál k bodu č.15 Programu
17. ZMH neprodleně po dodání znaleckého posudku
Z: vedoucí OSM
vedoucí KP
T: 1/2013
________________________________________________________________________________
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3460/49RM/2013 - Jmenování vedoucích odborů_______________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
1. funkce vedoucí odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova
Ing. Martinu Dresslerovou,
2. funkce vedoucího odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova
Ing. Jiřího Revendu
s tím, že dnem zahájení výkonu jejich funkce bude následující pracovní den
po ukončení jejich stávajícího pracovního poměru.
________________________________________________________________________________
3461/49RM/2013 - Změna v Občanské komisi RMH č.5 pro část města Havířov-Šumbark____
Rada města Havířova
jmenuje
1. pana Michala Podloučku do funkce člena Občanské komise RMH č.5
pro část města Havířov-Šumbark
2. Ing. Ivo Zydroně do funkce člena Občanské komise RMH č.5
pro část města Havířov-Šumbark
ukládá
předložit návrh změny Statutu komise občanské zn. ZS/38/RMH/2010
ze dne 15.12.2010 případně Jednacího řádu komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010
ze dne 15.12.2010
Z: vedoucí OPS
T: 3/2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 50. schůze Rady města Havířova
konané dne 28.1.2013

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/6 911/Kl/2013

V Havířově dne 28.1.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

ze 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.1.2013
3462/50RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu 50. schůze RMH, konané dne 28.1.2013
3463/50RM/2013 - Schválení programu 50. schůze RMH, konané dne 28.1.2013
3464/50RM/2013 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku
– prodej pozemků
3465/50RM/2013 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ Lípová, návrh na stanovení
platu jmenované ředitelce MŠ Lípová od 1.2.2013
3466/50RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o.,
– stanovení termínu a programu jednání jediného společníka v působnosti
valné hromady

2
USNESENÍ
ze 50. schůze Rady města Havířova
konané dne 28.1.2013

PŘEHLED USNESENÍ

ze 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.1.2013

3462/50RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu 50. schůze RMH, konané dne 28.1.2013________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 50. schůze Rady města Havířova,
konané dne 28.1.2013
Ing. Eduarda Heczka
________________________________________________________________________________
3463/50RM/2013 - Schválení programu 50. schůze RMH, konané dne 28.1.2013____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.1.2013
dle přílohy s doplněním
________________________________________________________________________________
3464/50RM/2013 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku
– prodej pozemků________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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 tržní cenu
dle znaleckého posudku ve výši 330,- Kč/m2 + 1 800,- Kč za zpracování
znaleckého posudku, za kupní cenu celkem cca 331 800,- Kč za těchto
podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby
- s investorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce po dobu realizace stavby
a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu této smlouvy bude
na účet města složena záloha ve výši 60% kupní ceny
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od vydání pravomocného
územního rozhodnutí do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby, max. na
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dobu 24 měsíců a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude
nájemné ve výši dle platné metodické pomůcky,
tj. ve výši 120,- Kč/m2/rok + DPH
- parkovací plochy, pojízdné a pěší komunikace, veřejné osvětlení a jiné stavby
umístěné na vypůjčeném pozemku budou darovány městu
- investor musí před vydáním územního rozhodnutí na stavbu Centra bydlení
pro seniory zpracovat studii dané lokality a předložit ji městu
- investor zpevní na vlastní náklady po dokončení stavebních prací vyznačenou
část komunikace Lomená (snímek bude součástí smlouvy) na požadovanou
únosnost minimálně vsypným makadamem
- 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 250 000,- Kč, v případě rozestavěné stavby
na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém
vypořádání
- v případě, že investor do 2 let od vydání pravomocného územního rozhodnutí
stavbu nezačne realizovat, město má právo od smlouvy o budoucí kupní
smlouvě odstoupit s tím, že investor uhradí městu smluvní pokutu
ve výši 250 000,- Kč
________________________________________________________________________________
3465/50RM/2013 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ Lípová, návrh na stanovení
platu jmenované ředitelce MŠ Lípová od 1.2.2013______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
usnesení konkurzní komise dle přílohy č. 1
jmenuje
s účinností od 1.2.2013 na pracovní místo ředitelky
Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15
paní Mgr. Blanku Gelnarovou
stanoví
plat nově jmenované ředitelce Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15
od 1.2.2013 dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
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3466/50RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov,s.r.o.,
– stanovení termínu a programu jednání jediného společníka v působnosti
valné hromady__________________________________________________
Rada města Havířova
jako zakladatel a jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.
a společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. termín a místo jednání jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady
a) Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) dne 24.4.2013 ve 13.30 hodin
v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek
b) ZÁMEK Havířov, s.r.o. (ZÁMEK) dne 24.4.2013 ve 14.15 hodin
v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek
2. program jednání jediného společníka společností MRA a ZÁMEK
dne 24.4.2013
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2012
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2012
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2012
- k návrhu odměn orgánům společnosti
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2012
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012
a o rozdělení odměn orgánům společnosti
žádá
1. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného společníka
dne 24.4.2013 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické
podobě
Z: jednatelé spol. MRA
jednatelé spol. ZÁMEK
T: 11.4.2013
2. jednatele, členy dozorčí rady společností ZÁMEK a MRA a ředitele MRA
o účast na jednání jediného společníka dne 24.4.2013
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ukládá
zaslat výpis rozhodnutí jednatelům, předsedovi dozorčí rady ZÁMEK
a MRA a řediteli MRA
Z: vedoucí OPS
T: 15.2.2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
ze 51. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.2.2013

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/8879/Kl/2013

V Havířově dne 6.2.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

z 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 6.2.2013
3467/51RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 51. schůze RMH, konané dne 6.2.2013
3468/51RM/2013 - Schválení ověření zápisu ze 49. schůze a z 50.schůze RMH
3469/51RM/2013 - Schválení programu 51. schůze RMH, konané dne 6.2.2013
3470/51RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3471/51RM/2013 - Nájem nebytových prostor organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb za účelem provozování chráněné dílny
společností Agentura GOBI s.r.o.
3472/51RM/2013 - Nájem nebytových prostor organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb za účelem provozování chráněné dílny
společností GOBI a BARNA INTERNATIONAL, s. r. o.
3473/51RM/2013 - Žádost o nadační příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013 v rámci
nadačního programu „Pro zdraví“
3474/51RM/2013 - Nájem dvou bytů pro detašovaná pracoviště Městské policie Havířov
3475/51RM/2013 - Ubytovací řád a ceník ubytovny Střední 3/504 Havířov-Šumbark
3476/51RM/2013 - Zastavení přijímání žádostí do bytových pořadníků statutárního města
Havířova
3477/51RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici J. Gagarina 1508/22 v Havířově-Podlesí
3478/51RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 0+2 na ulici P. Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí
3479/51RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
3480/51RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3481/51RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Alois Korduliak
a Helena Korduliaková
3482/51RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark
3483/51RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2,
k.ú. Bludovice
3484/51RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá
2
USNESENÍ
ze 51. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.2.2013

3485/51RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá
3486/51RM/2013 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1448/59, k.ú. Šumbark
3487/51RM/2013 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku“ – výpůjčka
pozemků
3488/51RM/2013 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi
3489/51RM/2013 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město
3490/51RM/2013 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/1, k.ú. Šumbark
3491/51RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku“
3492/51RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská
část Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“
3493/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Haliny Hekerové
a Wandy Grudzińské
3494/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SmVaK Ostrava a.s.
3495/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
3496/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
vzdušné vedení VN 22 kV
3497/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
3498/51RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytném domě
3499/51RM/2013 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Radnice
3500/51RM/2013 - Městské podnikatelské centrum
- žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
- obecný záměr pronájmu nebytových prostor
3501/51RM/2013 - Pronájem nebytových prostor na Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město
3502/51RM/2013 - Pronájem kanceláře ve správní budově v areálu bývalého dolu Dukla
3503/51RM/2013 - Žádost o výměnu nebytových prostor
3504/51RM/2013 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory na Dlouhé tř. 27,
Havířov-Město
3505/51RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
3506/51RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor k umístění nápojového
automatu
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3507/51RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
- p. Irena Gomolová, p. Emil Gomola
3508/51RM/2013 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013
3509/51RM/2013 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2013
na realizaci VZ – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov
– Varovný informační systém (VIS)“
3510/51RM/2013 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(946/VVSR/2011) na projekt „Kino Centrum Havířov“
3511/51RM/2013 - Vyhlášení Výzvy v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Regenerace bytových domů
3512/51RM/2013 - Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního
prostředí v rámci 43. výzvy – prioritní osa 7 na rekonstrukci zahrady
u MŠ Balzacova v Havířově-Podlesí
3513/51RM/2013 - „Dopravní terminál Havířov“ - Smlouva o zabezpečení přeložky vodního
díla vyvolané investiční výstavbou
3514/51RM/2013 - Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa
– Obytná ulice Mládí“ – Smlouva o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie
3515/51RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
3516/51RM/2013 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně základních škol města
Havířova“ vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
3517/51RM/2013 - Návrh pravidel kompletního financování zájmových kroužků
3518/51RM/2013 - Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací
3519/51RM/2013 - Zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013 - změna podmínky
účasti
3520/51RM/2013 - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku
na dodávky – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace
úřadu obce s rozšířenou působností“
3521/51RM/2013 - „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022) - předběžné
oznámení veřejné zakázky
3522/51RM/2013 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby 10021) – předběžné
oznámení veřejné zakázky
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3523/51RM/2013 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem
3524/51RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Cannes ve Francii ve dnech 12.3. – 15.3.2013
3525/51RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise zdravotní RMH
3526/51RM/2013 - Počet zaměstnanců magistrátu
3527/51RM/2013 - Vyvěšení tibetské vlajky
3528/51RM/2013 - Přijetí věcného daru
3529/51RM/2013 - Změny v komisích Rady města Havířova
3530/51RM/2013 - Rozhodnutí o námitkách – VZ „ Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov“
3531/51RM/2013 - Změna člena Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
3532/51RM/2013 - Poděkování občanů za kladné vyřízení žádosti
3533/51RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 6.2.2013
3467/51RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 51. schůze RMH, konané dne 6.2.2013_______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 51. schůze Rady města Havířova,
konané dne 6.2.2013
Mgr. Michaelu Horňákovou
________________________________________________________________________________
3468/51RM/2013 - Schválení ověření zápisu ze 49.schůze a 50.schůze RMH ________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů ze 49. schůze Rady města Havířova, konané
dne 16.1.2013 a 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.1.2013
________________________________________________________________________________
3469/51RM/2013 - Schválení programu 51.schůze RMH, konané dne 6.2.2013______________
Rada města Havířova
schvaluje
program 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 6.2.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3470/51RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem
je statutární město Havířov
2972/44RM/2012 Odložení termínu uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí
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3181/47RM/2012 Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – sloučení akcií
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
3365/48RM/2012 Volba zástupce města v představenstvu společnosti
Technické služby Havířov a.s.
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
vypouští
ze sledování tato usnesení:
1361/23RM/2011 Souhlas zřizovatele k realizaci stavební úpravy
a zakoupením dovybavení kuchyňských provozů Domova
seniorů Havířov, příspěvková organizace, z prostředků
investičního fondu
1911/32RM/2012 Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku
volného času, příspěvkové organizace
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
2682/40RM/2012 Smluvní vztahy pro účely výstavby odkanalizování Havířova
– doplnění stok III
2921/43RM/2012 Souhlas zřizovatele k částečné rekonstrukci elektro instalace
prádelny střediska Luna
3088/46RM/2012 Výpůjčka části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město
3104/46RM/2012 Zrušení usnesení a schválení věcného břemene
ve prospěch JANY ALEŠOVÉ s.r.o.
3127/46RM/2012 Výpůjčka části obytných domů k umístění kamerových
systémů
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
3202/47RM/2012 Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
3207/47RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Mgr. Čestmíra Slívy
a Mgr. Moniky Slívové
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“
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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
3267/48RM/2012 Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou
1. etapa“ - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12
3313/48RM/2012 Pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice
3317/48RM/2012 Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“
3322/48RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Josefa Breza
3324/48RM/2012 Zrušení usnesení a schválení zřízení věcného břemene
ve prospěch Ing. Radima Řeháčka a Doc.Ing. Lenky
Řeháčkové, Ph.D.
3327/48RM/2012 Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
Záměr pronájmu nebytových prostor
3330/48RM/2012 Pronájem výstavní a prodejní galerie
3331/48RM/2012 Pronájem částí nebytových prostor v budově Radnice
3335/48RM/2012 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
3366/48RM/2012 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
– MKS Havířov
3388/49RM/2013 Návrh na realizaci přesunu mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu pro r. 2012 Městské policie Havířov
3397/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.3 o vel. 1+2 na ulici Hakenova 726/3 v Havířově-Město
3398/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č.9 o vel. 1+2 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město
3399/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 50 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e
v Havířově-Město
3400/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 48 o vel. 1+1 na ulici Astronautů 1094/9
v Havířově-Město
3401/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 22 o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18
v Havířově-Šumbark
3402/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 12 o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4
v Havířově-Šumbark
3403/49RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 1 o vel. 1+4 na ulici 17.listopadu 1033/17
v Havířově-Město
3404/49RM/2013 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 16
o velikosti 1+2 v domě na ulici Klidná 792/2
v Havířově-Městě
3405/49RM/2013 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14
o velikosti 1+1 v domě na ulici K.V.Raise 1084/4
v Havířově-Městě
3426/49RM/2013 Prodloužení nájemní smlouvy k užívání RD čp. 171,
k.ú. Šumbark
3427/49RM/2013 Požadavky vlastníka v rámci stavby:
„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“
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3429/49RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní firmy
RAMONA real s.r.o.
3449/49RM/2013 OŘ/13/OSR/12 – „Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město
Havířov -Varovný informační systém (VIS)“ – rozhodnutí
o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
3453/49RM/2013 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
OIV na rok 2013 č. I
3455/49RM/2013 Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
oddělení kancelář primátora na rok 2012
3459/49RM/2013 Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova
________________________________________________________________________________
3471/51RM/2013 - Nájem nebytových prostor organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb za účelem provozování chráněné dílny
společností Agentura GOBI s.r.o.___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb uzavřít opakovaně nájemní smlouvu
s firmou Agentura GOBI s.r.o., IČ 47154381,
na nájem nebytových prostor o velikosti 36m2 v objektu SANTÉ
na ulici Tajovského 1156/1 v Havířově-Podlesí
za účelem provozování chráněné dílny na dobu určitou od 1.1.2013
do 31.12.2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
ukládá
ředitelce SANTÉ Havířov Ing. Tamaře Šeligové uzavřít smlouvu o nájmu
nebytových prostor na dobu určitou do 31.12.2013
Z: ředitelka SANTÉ
T: 31.1.2013
________________________________________________________________________________
3472/51RM/2013 - Nájem nebytových prostor organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb za účelem provozování chráněné dílny
společností GOBI a BARNA INTERNATIONAL, s. r. o.
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb uzavřít opakovaně nájemní smlouvu
s firmou GOBI a BARNA INTERNATIONAL, s. r. o., IČ 646 09 758,
na nájem nebytových prostor o velikosti 36m2 v objektu SANTÉ
na ulici Tajovského 1156/1 v Havířově-Podlesí
za účelem provozování chráněné dílny na dobu určitou od 1.1.2013
do 31.12.2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
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ukládá
ředitelce SANTÉ Havířov Ing. Tamaře Šeligové uzavřít smlouvu o nájmu
nebytových prostor na dobu určitou do 31.12.2013.
Z: ředitelka SANTÉ
T: 31.1.2013
________________________________________________________________________________
3473/51RM/2013 - Žádost o nadační příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013 v rámci
nadačního programu „Pro zdraví“__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí o nadační příspěvek z Nadace OKD pro rok 2013
v rámci nadačního programu „Pro zdraví“ dle důvodové zprávy
pověřuje
ředitelku SANTÉ Havířov Ing. Tamaru Šeligovou podpisem žádostí o nadační
příspěvek z Nadace OKD a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí
________________________________________________________________________________
3474/51RM/2013 - Nájem dvou bytů pro detašovaná pracoviště Městské policie Havířov_____
Rada města Havířova
schvaluje
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 do 31.12.2013
za nájemné 1,- Kč měsíčně a služby související s nájmem
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem nájemních smluv
Z: ředitel MP Havířov
T: 2/2013
________________________________________________________________________________
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3475/51RM/2013 - Ubytovací řád a ceník ubytovny Střední 3/504 Havířov-Šumbark________
Rada města Havířova
odkládá
schválení Ubytovacího řádu a Ceníku ubytovny na ulici Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku
________________________________________________________________________________
3476/51RM/2013 - Zastavení přijímání žádostí do bytových pořadníků statutárního města
Havířova_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zastavení přijímání žádostí do všech bytových pořadníků statutárního města
Havířova s účinností od 7.2.2013
ukládá
realizovat výše uvedené rozhodnutí.

Z: ředitel MRA s.r.o.
T: od 7.2.2013
________________________________________________________________________________
3477/51RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici J.Gagarina 1508/22 v Havířově-Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici J.Gagarina 1508/22 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 11.2.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3478/51RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 0+2 na ulici P.Bezruče 1543/9 v Havířově – Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 19
o vel. 0+2 na ulici P.Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.2.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3479/51RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.2 o vel. 1+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.2.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3480/51RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.1.2013 do 1.2.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty v období od 1.1.2013
do 1.2.2013 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 1.1. 2013
do 1.2.2013 dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 30.1. 2013
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
________________________________________________________________________________
3481/51RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Alois Korduliak
a Helena Korduliaková____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 64 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí
manž. Aloisi Korduliakovi a Heleně Korduliakové, t.b. Studentská 1151/12,
Havířov-Podlesí pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými
uzavřena od 1.2.2013 v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
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3482/51RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/6, zahrada o výměře 32 m2,
k.ú. Šumbark, manželům JUDr. Ivě a Ing. Petru Svrčinovým,
bytem Petřvaldská 315/52, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
3483/51RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2,
k.ú. Bludovice___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1, zahrada o výměře cca 100 m2,
a pozemku parc.č. 606/2, zahrada o výměře 165 m2 v k.ú. Bludovice,
panu Petru Burgerovi, bytem Hálkova 2/1444, Havířov-Podlesí,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
3484/51RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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 ve výši 9 330,- Kč ( tj. cca 1 037,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
3485/51RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1714/56, zahrada o výměře 518 m2,
k.ú. Prostřední Suchá,
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panu Tomáši Blendovskému, bytem Družstevnická 1113/6, Havířov-Podlesí,
za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu tržní ve výši 188.030,-Kč
(tj. cca 363,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku,
celkem 189.730,-Kč
________________________________________________________________________________
3486/51RM/2013 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1448/59, k.ú. Šumbark______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
převod pozemku parc.č.1448/59, ost. plocha, ost.komunikace,
o výměře 442 m2 , k.ú. Šumbark, na kterém se nachází místní komunikace
Petřvaldská do vlastnictví města od spoluvlastníků:
1. České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
Nové Město, podíl ve výši ½ , a to bezúplatně bez omezujících podmínek
2. Ing. Roberta Kučery, Hrázka 599/14, Brno-Medlánky, podíl ve výši ½,
a to za cenu dle znaleckého posudku, ve výši 398,- Kč/m2,
celkem tedy za 87 958,- Kč
________________________________________________________________________________
3487/51RM/2013 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku“ – výpůjčka
pozemků________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2
o celkové výměře 4 000 m2 v kat. území Šumbark
společnosti EBM Partner a.s.,
se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: 241 84 497
z toho 1 000 m2 na výstavbu „Centra bydlení pro seniory“ a 3 000 m2
za účelem vybudování parkovacích ploch, pojízdných a pěších komunikací,
veřejného osvětlení, zřízení zahrady se sadovými úpravami s tím, že po
kolaudaci stavby budou pozemky vráceny městu a stavby na těchto pozemcích
budou darovány městu.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od vydání pravomocného
územního rozhodnutí do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby,
max. na dobu 24 měsíců a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak,
bude nájemné ve výši dle platné metodické pomůcky,
tj. ve výši 120,- Kč/m2/rok + DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3488/51RM/2013 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,
o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově-Městě,
pro pana Rostislava Šeredu, bytem Střední 3, Havířov-Šumbark, IČ: 67681310,
za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.2. 2013 do 31.1. 2014
- za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
2.
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,
o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově-Městě,
pro pana Petra Hadaše, bytem Dolní 100, Dolní Lutyně-Věřňovice,
IČ: 871434942, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.2. 2013 do 31.1. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
3.
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov-město,
o výměře 12 m2, označeného č. 4 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově-Městě,
pro pana Viktora Němce, bytem 1.máje 9, Havířov-Město, IČ: 73354058,
za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.3. 2013 do 28.2. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
4.
prodloužení části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2, označeného č. 7
s podélným stáním, ul. Československé armády,
16
USNESENÍ
ze 51. schůze Rady města Havířova
konané dne 6.2.2013

pro pana Viktora Němce, bytem 1.máje 9, Havířov-Město, IČ: 73354058,
za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.3. 2013 do 28.2. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH, s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
- v případě porušení podmínek nájemní smlouvy je výpovědní lhůta 1 měsíc
5.
prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2,
označeného č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády,
pro pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28, IČ: 73899291,
za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1.2. 2013 do 31.1. 2014
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
- v případě porušení podmínek nájemní smlouvy je výpovědní lhůta 1 měsíc
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatků k nájemním smlouvám dle bodu 1 – 5
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2013
________________________________________________________________________________
3489/51RM/2013 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město________
Rada města Havířova
schvaluje
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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku evid. č. 314/OSM/2010
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
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3490/51RM/2013 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/1, k.ú. Šumbark____________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/1, k.ú. Šumbark, na kterém je
umístěn reklamní panel,
se společností RENGL, s.r.o., se sídlem: Liberec, Kozinova 1073/11,
IČ : 254 20 160, dohodou ke dni 31.3.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. E/1125/MJP/04
ze dne 27.10.2004
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
3491/51RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“
výpůjčku pozemku parc.č. 2008/54, k.ú. Šumbark po dobu výstavby a zřízení
věcného břemene po realizaci přeložky plynovodu na části pozemku
parc.č. 2008/54, k.ú. Šumbark
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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
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3492/51RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská
část Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 10063: „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
část města Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části parc. č. 2670/2
v rozsahu cca 30 m2,
půjčitelé a povinní: manželé Rostislav Šebesta a Liběna Šebestová,
Životická1109/33, Havířov-Prostřední Suchá,
vypůjčitel a oprávněný: statutární město Havířov, stavebník kanalizační stoky,
výtlačného řadu kanalizace, veřejných částí přípojek, čerpací stanice, příjezdové
komunikace k čerpací stanici a přípojky NN pro čerpací stanici, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3493/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Haliny Hekerové
a Wandy Grudzińské_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1229/2,
k.ú. Bludovice,
za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 422
na pozemku parc.č. 1172/1, k.ú. Bludovice,
ve prospěch Haliny Hekerové, bytem Havířov-Bludovice, Selská 422/5
a Wandy Grudzińské, bytem Havířov-Bludovice, Selská 423/7,
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce
výše uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3494/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SmVaK Ostrava a.s.___
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města
a to parc.č. 1814/22, 2545/3, k.ú. Bludovice
za účelem uložení vodovodního řadu v rámci stavby :
„Havířov-Životice, ul. Padlých hrdinů - rekonstrukce vodovodního řadu “
za jednorázovou úhradu
při výměře 58,4 m2, ve výši 11.680,- Kč + DPH,
ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
se sídlem : Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ : 451 93 665
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3495/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,
k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1114 – IP11763/2012 ze dne 30.10.2012
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu
(investor : Silvie Martinková, bytem Havířov-Bludovice, Dělící 945/3),
za jednorázovou úhradu při výměře 8 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3496/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
vzdušné vedení VN 22 kV_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města v k.ú. Havířov-město,
k.ú. Bludovice za účelem již umístěného vzdušného vedení VN 22 kV
v rámci stavby „Rozšíření ČOV Havířov„:
parc.č. 3928, 3929, 3930, 3933/3, 3947/1, 3947/2, 4021/2,
k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1835 – 21/2011 ze dne 23.1.2012
parc.č. 4341/2, 4342, 4343/1, 4945/1, k.ú. Havířov-město,
dle GP č. 1786 – 21A/2011 ze dne 28.3.2012
parc.č. 4815, 4945/1, k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1786 – 21B/2011
ze dne 29.3.2012
parc.č. 645/2, 659, 664/1, k.ú. Bludovice, dle GP č. 3435 – 21A/2011
ze dne 27.3.2012
parc.č. 644/1, 645/1, 645/4, 646/20, 1201, 1205/9, 1229/2, k.ú. Bludovice,
dle GP č. 3435 – 21B/2011 ze dne 27.3.2012, za jednorázovou úhradu
při výměře 2.049,3 m2 x 200,- Kč = 409.860,- Kč + DPH
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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
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3497/51RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1654/28,
1660, 1888/4, k.ú. Šumbark, za účelem uložení plynárenského zařízení
„Havířov-Šumbark- Lokalita ČAPÍ HNÍZDO – 1. etapa – STL plynovod
(KS 1312000219/167670, číslo stavby : 56067),
za jednorázovou úhradu ve výši 6.275,- Kč,- Kč + DPH,
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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3498/51RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytném domě________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného
domu ul. Bludovická 758/3, Havířov-Město,
p. Pavlu Královi a p. Pavlu Sadovému, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19,08 m2 v suterénu obytného
domu ul. Bludovická 758/3, Havířov-Město,
p. Martě Fidzinské, jako sklad pro vlastní potřebu
3. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného
domu ul. Bludovická 758/3, Havířov-Město,
p. Eduardu Neuwirthovi, jako sklad pro vlastní potřebu
4. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného
domu ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,
p. Jindřichu Wágnerovi, jako sklad pro vlastní potřebu
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5. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného
domu ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,
p. Pavlu Opálenskému, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
3499/51RM/2013 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Radnice_________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 209
o výměře 19,81 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov-Město.
Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
________________________________________________________________________________
3500/51RM/2013 - Městské podnikatelské centrum
- žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
- obecný záměr pronájmu nebytových prostor________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor – místnosti č. 307 o výměře 58,80 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 26 m2 ve 3. nadzemním podlaží
objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemci p. Michalu Polákovi, IČ: 86919172, dohodou k 28.2.2013
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 307
o výměře 58,80 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 26 m2
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
3501/51RM/2013 - Pronájem nebytových prostor na Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město___
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 47,94 m2 v 1. poschodí
objektu na Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město,
p. Zdeňce Ježkové, IČ: 67681590, a spol. JS Communication s.r.o.,
IČ: 29454786, za podmínek:
- účel: projekční kancelář, prodejna paruk
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2013
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2. umístění sídla společnosti JS Communication s.r.o. v nebytových prostorách
o celkové výměře 47,94 m2 v 1. poschodí objektu na Národní tř. 1541/14a,
Havířov-Město
________________________________________________________________________________
3502/51RM/2013 - Pronájem kanceláře ve správní budově v areálu bývalého dolu Dukla_____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – kancelář č. 8
o výměře 26,50 m2 ve 2. nadzemním podlaží správní budovy
v areálu bývalého dolu Dukla, Havířov-Dolní Suchá,
s pronajímatelem spol. RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143, za podmínek:
- účel: kancelář zástupce technického dozoru ke stavbě č. 10050 „Příprava
polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
- nájemné 350,- Kč/m2/rok + DPH
- zaplacení kauce ve výši 7.056,- Kč
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.1.2013
- platba nájemného a plateb za služby měsíčně
- každoroční zvýšení nájemného o výši inflace od 1.7. kalendářního roku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OIV
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
3503/51RM/2013 - Žádost o výměnu nebytových prostor________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. spol. ERPEKO, a.s., IČ: 25385224, pronájem nebytových prostor
o výměře 26,55 m2, za podmínek:
- nájemné 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2013
- účel: prodejna firemních pekařských a cukrářských výrobků
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
2. p. Petře Benešové, IČ: 76631249, pronájem nebytových prostor
o výměře 37,60 m2, za podmínek:
- nájemné 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2013
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- účel: k rozšíření výstavní plochy mladých a začínajících havířovských
umělců
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
ruší
část usnesení RMH ze dne 4. 4. 2012 č. 2101/34RM/2012 ve věci schválení
podmínky nájemci nebytových prostor v přízemí objektu 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“
________________________________________________________________________________
3504/51RM/2013 - Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory na Dlouhé tř. 27,
Havířov-Město__________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 58,99 m2 v přízemí
obytného domu na Dlouhé tř. 27, Havířov-Město,
nájemkyni p. Janě Kušové, IČ: 22974415
________________________________________________________________________________
3505/51RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 61 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Mládí 1100/10, Havířov-Šumbark,
nájemci p. Romanu Przeczkovi, IČ: 46121587, a to část nebytových prostor
o výměře 25 m2 pro p. Tomáše Radzika, IČ: 64639479, jako prodejnu potravin,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
3506/51RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor k umístění nápojového
automatu_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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, podnájmem části nebytových
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prostor o výměře 1 m2 v přízemí objektu, vlevo od vstupu, k umístění
nápojového automatu 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
- podnájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.3.2013
________________________________________________________________________________
3507/51RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje části podniku
- p. Irena Gomolová, p. Emil Gomola________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje části podniku (§ 487 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 71,04 m2 v přízemí obytného domu
na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město,
z nájemců p. Ireny Gomolové, IČ: 42012694, p. Emila Gomoly, IČ: 12641740,
na p. Drahomíru Mičkovou, IČ: 01328115
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 308,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 2. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna domácích potřeb, železářství a krmiv
________________________________________________________________________________
3508/51RM/2013 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013_________________
Rada města Havířova
schvaluje
Odpisové plány na rok 2013 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě,
kdy celková výše odpisů činí 37 113 352,62 Kč.
________________________________________________________________________________
3509/51RM/2013 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2013
na realizaci VZ – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov
– Varovný informační systém (VIS)“________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 o 23 092 705,- Kč na realizaci veřejné
zakázky „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany pro statutární město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“
uložit
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8
pro r. 2013 o 23 092 705,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 03/2013
________________________________________________________________________________
3510/51RM/2013 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
(946/VVSR/2011) na projekt „Kino Centrum Havířov“_________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady č. 946/VVSR/2011 mezi statutárním městem Havířov a Regionální radou
regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve znění dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
č. 946/VVSR/2011
Z: vedoucí OSR
T: 02/2013
________________________________________________________________________________
3511/51RM/2013 - Vyhlášení Výzvy v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Regenerace bytových domů____________
Rada města Havířova
schvaluje
Výzvu 04 k podávání žádostí o dotaci v rámci IPRM
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ – Regenerace bytových domů dle přílohy
________________________________________________________________________________
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3512/51RM/2013 - Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního
prostředí v rámci 43. výzvy – prioritní osa 7 na rekonstrukci zahrady
u MŠ Balzacova v Havířově-Podlesí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí
v rámci 43. výzvy – prioritní osa 7 na rekonstrukci zahrady u MŠ Balzacova
v Havířově-Podlesí
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti
o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádosti
Z: vedoucí OSR
T: dle výzvy MSK
________________________________________________________________________________
3513/51RM/2013 - „Dopravní terminál Havířov“ - Smlouva o zabezpečení přeložky vodního
díla vyvolané investiční výstavbou__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla
________________________________________________________________________________
3514/51RM/2013 - Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 3. etapa
– Obytná ulice Mládí“ – Smlouva o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín dle přílohy č. 1
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie dle přílohy č. 1
ukládá
předložit k podpisu Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OIV
T: 02/2013
________________________________________________________________________________
3515/51RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:
1. SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
příspěvková organizace (IČ: 00 84 74 70) v celkové výši 303.800,- Kč
od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Štramberská
č.p. 2871/47, 709 00 Ostrava-Hulváky dle přílohy č. 1
2. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ: 48 80 54 24) v celkové výši 10.000,- Kč od Nadace OKD,
Prokešovo náměstí 2020/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
(IČ: 27 83 28 13) dle přílohy č. 2
3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) v celkové výši 10.000,- Kč,
od společnosti ArcellorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117,
707 02 Ostrava-Kunčice dle přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
3516/51RM/2013 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně základních škol města
Havířova“ vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku služby „Zajištění ozdravných pobytů žáků I.stupně základních škol města Havířova“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Ostrava,
IČ: 75 08 05 16
2. Eko-info centrum Ostrava, Ostrava, IČ: 69 61 07 20
3. Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková
organizace, Ostrava, IČ: 75 08 05 59
4. REST WOOD s.r.o., Olomouc, IČ: 28 57 16 81
5. CK GAMA TOURS, Paskov, IČ: 67 33 77 24
6. KOVOTOUR PLUS, s.r.o., Ostrava, IČ: 62 30 10 55
7. Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČ 144 50 216
- v případě souhlasu poskytovatele dotace s rozšířením lokality
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín zahájení:
předpokládaný ukončení:

listopad 2013
30.4.2014

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit
veřejnou zakázku v rozsahu § 53 odst. 1 odst. 1 písm. a) až k) 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 služeb (tj. realizace ozdravných pobytů, včetně
zajištění dopravy, ubytování, stravování, environmentálního vzdělávání
a výchovy prostřednictvím lektorů, apod.) poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech. Seznam významných služeb je požadován ve formě
čestného prohlášení, ze kterého musí být u každé, v seznamu uvedené
služby, patrný název objednatele, celkový rozsah poskytované služby
v Kč bez DPH, celkový počet účastníků ozdravného pobytu, doba a místo
poskytování služby.
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci poskytovatele nebo osob
odpovědných za poskytnutí služby – výuky v rámci environmentálního
vzdělávání a výchovy.
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Bc. Daniel Pawlas
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Marcela Kasalíková
2. Alena Poláčková
3. Bc. Alena Kleinbauerová
3. Mgr. Katčina Kavková
4. Mgr. Dagmar Majerová
4. Mgr. Dagmar Mertová
5. Ing. Vladan Almáš
5. Ing. Hana Navrátilová
13. zadávací lhůtu:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a
násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám,
oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání
nabídky a 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 OŠK
T: 2/2012
________________________________________________________________________________
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3517/51RM/2013 - Návrh pravidel kompletního financování zájmových kroužků___________
Rada města Havířova
odkládá
schválení Pravidel kompletního financování zájmových kroužků
od 2. pololetí školního roku 2012/2013
________________________________________________________________________________
3518/51RM/2013 - Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací__________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
schválení Zásad hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací
________________________________________________________________________________
3519/51RM/2013 - Zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013 - změna podmínky
Účasti__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č.3145/46RM/2012 ze dne 14.11.2012 v příloze č.2 Podmínky
účasti a organizační zajištění letního integrovaného rekondičního pobytu dětí s
těžkým zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců pro rok 2013 takto:
schvaluje
- bod č.4 – Podmínky účasti:
odstavec b) „účastník je dítětem od 6 do 26 let věku“
odstavec c) poslední odrážka „nebo osobou, která není schopna zvládat
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace“
________________________________________________________________________________
3520/51RM/2013 - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku
na dodávky – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace
úřadu obce s rozšířenou působností“
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce
s rozšířenou působností“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení těmto zájemcům:
1. firma: Software602 a.s., Praha
IČ : 63078236
2. firma: TESCO SW a.s., Olomouc
IČ : 25892533
3. firma: GORDIC spol. s r.o., Jihlava
IČ : 47903783
4. firma: Asseco Central Europe, a.s., Praha
IČ : 27074358
5. firma: BCV solutions s.r.o., Praha
IČ : 28360851
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:

2. polovina dubna 2013
nejpozději do 30.6.2013

7. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria:
Celková cena v Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících
(min. délka 60 a max. 96 měsíců)

ekonomická výhodnost nabídky
80 %
20 %

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:
- seznam významných dodávek obdobného charakteru
(dodávka SW řešícího zefektivnění a provázanost softwarových systémů
veřejné správy, včetně instalace, konfigurace a podpory SW vybavení
a technické podpory) realizovaných v posledních 3 letech,
vč. min. 3 osvědčení (referenčních listů) objednatelů o realizování
v seznamu uvedených dodávek v min. hodnotě 1 mil. Kč
bez DPH/1 dodávka
11. ekonomická a finanční způsobilost:
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
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12. ostatní podmínky:
část veřejné zakázky, a to instalace, konfigurace, zaškolení a podpora SW
vybavení a technická podpora, nesmí být plněna subdodavatelem
13. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
1. Ing. Eduard Heczko
2. Jiří Kubala
2. Michal Ševců
3. Mgr. Jana Folwarczná
3. Lydie Jatělová
4. Bc. Alena Kleinbauerová
4. Mgr. Kateřina Kavková
5. Ing. Vladan Almáš
5. Ing. Ladislav Nedorost
14. zadávací lhůtu:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a
násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Ing. 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
________________________________________________________________________________
3521/51RM/2013 - „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022) - předběžné
oznámení veřejné zakázky_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022)
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“, vč. odůvodnění účelnosti
ve znění přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek
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ukládá
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 11.2.2013
________________________________________________________________________________
3522/51RM/2013 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby 10021) – předběžné
oznámení veřejné zakázky_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby 10021)
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Snižování spotřeby energie
ZŠ 1. máje“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve Věstníku
veřejných zakázek
ukládá
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 11.2.2013
________________________________________________________________________________
3523/51RM/2013 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem__
Rada města Havířova
bere na vědomí
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem
za rok 2012 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3524/51RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Cannes ve Francii ve dnech 12.3. – 15.3.2013
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Petra Smrčka na veletrh investičních příležitostí MIPIM 2013
do Cannes ve Francii, ve dnech 12.3. – 15.3. 2013.
________________________________________________________________________________
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3525/51RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise zdravotní RMH____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise zdravotní Rady města Havířova
za rok 2012 dle příloh
________________________________________________________________________________
3526/51RM/2013 - Počet zaměstnanců magistrátu______________________________________
Rada města Havířova
snižuje
v rámci odboru komunálních služeb počet zaměstnanců zařazených
do odboru komunálních služeb na 20, včetně zaměstnanců k řízení výkonu
veřejně prospěšných prací a veřejné služby s účinností od 1.3.2013
zřizuje
v rámci Magistrátu města Havířova pracovní pozici k realizaci agend spojených
s administrativním vyřizováním smluv o půjčkách k financování kanalizačních
přípojek, dalších smluvních vztahů ke kanalizačním přípojkám v souvislosti
s budovanými kanalizačními řady městem a dalších administrativních agend
Magistrátu města Havířova
na dobu určitou do 30.4.2014
schvaluje
1. přechodné zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací od 1.3.2013 do 31.10.2013
na celkem 70 zaměstnanců
2. 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 OKS, ORG
T: 2/2013
________________________________________________________________________________
3527/51RM/2013 - Vyvěšení tibetské vlajky___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2013
před budovou Magistrátu města Havířova
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ukládá
1. zajistit vyvěšení tibetské vlajky před budovou Magistrátu města Havířova
Z: vedoucí ORG
T: 10.3.2013
2. zaslat toto usnesení občanskému sdružení LUNGTA
Z: vedoucí TO
T: 2/2013
________________________________________________________________________________
3528/51RM/2013 - Přijetí věcného daru______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru 4 ks kompletních přetlakových dýchacích přístrojů
PSS 3000 a ochranných masek, včetně příslušenství,
v celkové hodnotě 159.667,20,- Kč včetně DPH,
na dovybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů Havířov
od Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 06 92
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířova,
podpisem darovací smlouvy
________________________________________________________________________________
3529/51RM/2013 - Změny v komisích Rady města Havířova_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rezignaci p. Martina Dobeše (NEZ) na funkci člena Komise rozvojové RMH
dle přílohy č.1
2. rezignaci p. Jiřího Fukaly (TOP 09) na funkci člena Komise sociální RMH
a na funkci člena Komise školské RMH dle přílohy č.2
3. návrh předsedy Komise BESIP RMH na odvolání člena komise
p. Miloše Čtvrtlíka z důvodu neúčasti na jednáních dle přílohy č.3
odvolává
pana Miloše Čtvrtlíka (VV)
z funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)
Rady města Havířova
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jmenuje
1. do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) RMH
pana Mgr. Rostislava Macka
2. do funkce člena Komise sociální Rady města Havířova
pana Dušana Dovicu (ODS)
3. do funkce člena Komise sociální Rady města Havířova
Mgr. René Vaška (TOP 09)
4. do funkce člena Komise školské Rady města Havířova
Mgr. Miladu Kasalovskou (TOP 09)
________________________________________________________________________________
3530/51RM/2013 - Rozhodnutí o námitkách – VZ „ Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov“______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti zadávacím podmínkám, proti znění zadávací dokumentace
- VZ „ Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“
podaných stěžovatelem AM Okna Sp. z o.o. Sp. k. doručených 29.1.2013
nevyhovuje
námitkám stěžovatele AM Okna Sp. z o.o. Sp. k., proti zadávacím podmínkám,
proti znění zadávací dokumentace - VZ „ Výměna oken v obytných domech ve
vlastnictví města Havířov“ s odůvodněním popsaným v příloze č.2.
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách uchazeče
ukládá
MRA, s.r.o. zajistit odeslání rozhodnutí o námitkách stěžovateli.
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 7.2.2013
________________________________________________________________________________
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3531/51RM/2013 - Změna člena Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. rezignaci pana Julia Vidy (HPH)
na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
2. návrh Mgr. Rudolfa Šimka, předsedy klubu zastupitelů HPH
na zvolení Ing. Ivo Tarkowského do funkce člena Finančního výboru ZMH
zvolit
pana Ing. Ivo Tarkowského do funkce člena Finančního výboru ZMH
________________________________________________________________________________
3532/51RM/2013 - Poděkování občanů za kladné vyřízení žádosti________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
písemné poděkování manželů Smejkalových členům Rady města Havířova
za kladné posouzení jejich žádosti o mimořádné přidělení vhodnějšího bytu
ze zdravotních důvodů
________________________________________________________________________________
3533/51RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

I.část

Č.jed.

KP/12 856/Kl/2013

V Havířově dne 27.2.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

ze 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.2.2013
I.část
3534/52RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 52. schůze RMH, konané dne 27.2.2013
3535/52RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 51.schůze RMH
3536/52RM/2013 - Schválení programu 51.schůze RMH, konané dne 6.2.2013
3537/52RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3538/52RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č.2 Územního plánu Orlové
3539/52RM/2013 - Dodatek č. 10 a Dodatek č. 11 ke smlouvám o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2013
3540/52RM/2013 - Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2013,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
3541/52RM/2013 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
statutárního města Havířov - Ceník Provozovatele 2013
3542/52RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 769/7 v Havířově-Městě
3543/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36 v Havířově-Podlesí
3544/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1102/77 v Havířově-Podlesí
3545/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí
3546/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbark
3547/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30 v Havířově-Město
3548/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1072/7 v Havířově-Město
3549/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
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3550/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Česká 1204/11 v Havířově-Město
3551/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+2 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
3552/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí
3553/52RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3554/52RM/2013 - Ubytovací řád a ceník Ubytovny Střední 3, Havířov-Šumbark
3555/52RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov"rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
3556/52RM/2013 - Dodatek mandátní smlouvy - ubytovna Střední 3, Havířov-Šumbark
3557/52RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Haklová
3558/52RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Valentina Pokutová
3559/52RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Terezia Gažíková
a František Gažík
3560/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Linda Mezeiová
3561/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Marcela Tabarová
3562/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Markéta Marošová
3563/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Nagyová
3564/52RM/2013 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)
a prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu
– Simona Ligocká a David Daniš
3565/52RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Božena Krausová
a Petr Kraus
3566/52RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Revendová
a Luděk Revenda
3567/52RM/2013 - Přidělení náhradního obecního bytu – Šárka Lauerová
3568/52RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá
3569/52RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá
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3570/52RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark
3571/52RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.2.2013
I.část
3534/52RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 52. schůze RMH, konané dne 27.2.2013______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 52. schůze Rady města Havířova,
konané dne 27.2.2013

Ing. Jiřího Šebestu
________________________________________________________________________________
3535/52RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 51.schůze RMH ___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 51.schůze Rady města Havířova,
konané dne 6.2.2013
________________________________________________________________________________
3536/52RM/2013 - Schválení programu 52.schůze RMH, konané dne 27.2.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.2.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3537/52RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
3179/47RM/2012 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – nepeněžitý vklad
majetku města na navýšení základního kapitálu
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3516/51RM/2013 „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně základních
škol města Havířova“ vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení
vypouští
ze sledování tato usnesení:
452/9RM/2011
1758/30RM/2012
2410/38RM/2012
3201/47RM/2012
3266/48RM/2012
3318/48RM/2012
3319/48RM/2012
3323/48RM/2012
3368/48RM/2012

3428/49RM/2013
3430/49RM/2013
3431/49RM/2013
3432/49RM/2013
3433/49RM/2013
3436/49RM/2013
3474/51RM/2013
3476/51RM/2013
3477/51RM/2013
3478/51RM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“
- doplnění
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce
náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku“
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
Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování
Havířova – městská část Dolní Datyně“ – doplnění
„MIPIM 2013 – schválení účasti města a Smlouvy
o podnájmu výstavní plochy a službách s tím spojených“
Změna podmínek vypořádání s městem Šenov, v rámci
stavby: „Odkanalizování Havířova, část města HavířovMěsto, lokalita Důlňák“
Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Libora
Bukovanského a Veroniky Bukovanské
Zřízení věcného břemene ve prospěch Petra Tomaĺy a
Daniely Chmielové
Převod 12 neupotřebitelných počítačů mateřským školám
a vyřazení neupotřebitelné a nefunkční výpočetní techniky
(počítače, notebooky) prostřednictvím společnosti
ASEKOL s.r.o.
Smlouva pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce
náměstí T.G.Masaryka v Havířově-Šumbarku“
Zřízení věcného břemene ve prospěch Kazimiery Barbary
Bockové a Marka Bocka
Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Lubomíra
Šťastného a Marcely Šťastné
Zřízení věcného břemene ve prospěch Benjamina Majoroše
a Aleny Majorošové
Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Pavla Belka
a Lenky Belkové
Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
Nájem dvou bytů pro detašovaná pracoviště Městské
policie Havířov
Zastavení přijímání žádostí do bytových pořadníků
statutárního města Havířova
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt.jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici J.Gagarina 1508/22
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 19 o vel. 0+2 na ulici P.Bezruče 1543/9
v Havířově- Podlesí
6
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3479/51RM/2013

Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č.2 o vel. 1+1 na ulici Krajní 1569/2
v Havířově-Podlesí
3489/51RM/2013 Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 4601,
k.ú. Havířov-město
3521/51RM/2013 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby
12022) - předběžné oznámení veřejné zakázky
3522/51RM/2013 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby
10021) – předběžné oznámení veřejné zakázky
3526/51RM/2013 Počet zaměstnanců magistrátu
3530/51RM/2013 Rozhodnutí o námitkách – VZ „Výměna oken v obytných
domech ve vlastnictví města Havířov“
________________________________________________________________________________
3538/52RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č.2 Územního plánu Orlové__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č. 2 Územního plánu Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č. 2 Územního plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, Odboru výstavby.
Z: vedoucí OÚR
T: 6.3.2013
________________________________________________________________________________
3539/52RM/2013 - Dodatek č. 10 a Dodatek č. 11 ke smlouvám o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2013____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku
při závěrečném vyúčtování za r. 2013 za podmínky, že celkový přiměřený
zisk v roce 2013 nepřekročí nárok dopravce na úhradu přiměřeného zisku
dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta
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ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního
odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
2. Uzavření Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11 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. 2013
takto:
ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081
ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073
Veolia Transport Morava a.s., IČ 25827405
celkem

2 213 410 Kč
565 540 Kč
121 010 Kč
198 300 Kč
3 098 260 Kč

pověřuje
primátora města podpisem
Dodatku č. 10 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.11 ke smlouvě:
E/OMHD/1063/06 ze dne 28. 12. 2006 uzavřené s dopravcem Veolia Transport
Morava a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 03/2013
________________________________________________________________________________
3540/51RM/2013 - Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2013,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku
při závěrečném vyúčtování za r. 2013 za podmínky, že celková výše
přiměřeného zisku, poskytnutého v r. 2013 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. 9 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. 2013
ve výši 56 000 000 Kč,
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z toho:
účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)
přiměřený zisk

53 244 710 Kč
2 755 290 Kč

pověřuje
primátora města podpisem Dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění MHD na území statutárního města Havířov č. OKS/770/08
ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 03/2013
________________________________________________________________________________
3541/52RM/2013 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
statutárního města Havířov - Ceník Provozovatele 2013________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o způsobu stanovení cen v Ceníku Provozovatele 2013
dle důvodové zprávy
schvaluje
Dodatek č. 1 - Příloha „A“ – Ceník Provozovatele 2013 - k Dohodě
o smluvních službách souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova č. 1391/OKS/2012
(uzavřené dle čl. 8.5 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací)
mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.
ve znění dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 1 - Příloha „A“ – Ceník
Provozovatele 2013 - k Dohodě o smluvních službách souvisejících
s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního
města Havířova č. 1391/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov
a Technickými službami Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 03/2013
________________________________________________________________________________
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3542/52RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 769/7 v Havířově-Městě_______________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o záměru pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17
o velikosti 1+2 v domě na ulici Slezská 769/7 v Havířově-Městě
ukládá
MRA, s.r.o. pozastavit realizaci rozeslaného oznámení o zvýšení nájemného
v bytových jednotkách – půdních vestavbách a to do doby rozhodnutí Rady
města Havířova o výši nájemného v těchto bytových jednotkách
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.2.2013
________________________________________________________________________________
3543/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3544/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1102/77 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1102/77 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3545/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 9
o vel. 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3546/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2
o vel. 1+5 na ulici M. Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3547/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30 v Havířově-Město__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 11.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3548/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1072/7 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1072/7 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3549/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.56
o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3550/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Česká 1204/11 v Havířově-Město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.5 o vel. 1+2
na ulici Česká 1204/11 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3551/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+2 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.1 o vel. 1+2
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3552/52RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.19
o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 4.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3553/52RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 15.12.2012 do 15.2.2013 dle
schváleného pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 19.2.2013
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
________________________________________________________________________________
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3554/52RM/2013 - Ubytovací řád a ceník Ubytovny Střední 3, Havířov-Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
ubytovací řád, ceník a žádost o ubytování Ubytovny Střední 3, Havířov Šumbark dle příloh a) , b) a d) materiálu
ukládá
MRA, s.r.o. zavést tento ubytovací řád a ceník na Ubytovně Střední 3,
Havířov-Šumbark s účinnosti od 1.3.2013
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 1.3.2013
________________________________________________________________________________
3555/52RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov"
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov", z důvodu nesplnění zákonných podmínek
a požadavků stanovených zadavatelem, tyto uchazeče:
 Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY s.r.o.
 Slovacom & A.O.P.
 Stavební společnost ŠUŘÍK-VAPES CE s.r.o.
 Společnost NEPRO stavební s.r.o.
 Vekra stavební s.r.o.
 MEROPS spol. s r.o.

IČO: 47672315
IČO: 29461995
IČO: 25888595
IČO: 27342093
IČO: 26196662
IČO: 25394282

přiděluje
veřejnou zakázku „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov" společnosti RI OKNA a.s. IČO: 60724862, která předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku s výši nabídkové ceny 94.018.013,80 Kč
bez DPH
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo:Sdružení okna Havířov
IČO: 25360078
3. místo:Stavby-Okna-Doležal, s.r.o.
IČO: 26830272
4. místo:UNIPROFENBYT Havířov
IČO: 00531766
5. místo:Zlínstav a.s.
IČO: 28315669
6. místo:Sdružení Výměna oken Havířov HOCHTIEF&SULKO
IČO: 46678468
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pověřuje
1. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
2. Městskou realitní agenturu, s.r.o., k zaslání oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, k zaslání oznámení o vyloučení uchazečů a k odeslání oznámení
o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v centrální adrese
ukládá
1. Zajistit odeslání oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 28.2.2013
2. Předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 20.3.2013

3. Odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v centrální
adrese
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 25.3.2013
________________________________________________________________________________
3556/52RM/2013 - Dodatek mandátní smlouvy - ubytovna Střední 3, Havířov-Šumbark_____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 14 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o.,
který zahrnuje:
1. doplnění Části čtvrté Hospodářská činnost mandatáře, Čl. 7 odst. 2.3.,
první odrážka původní mandátní smlouvy takto:
2.3. Na tento účet musí směřovat tyto příjmy v celém rozsahu:
- nájemné z bytů i nebytových prostor a platby za ubytování
2. doplnění Přílohy č. 2 Správa budov, nebytových prostorů nad rámec
Přílohy č. 1 mandátní smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu původní
mandátní smlouvy o nové písm. K. takto:
K. Ubytovací zařízení v domě Havířov-Šumbark, ul. Střední 504/3
I. Za provozování shora uvedeného ubytovacího zařízení přísluší správci
od 1.2.2013 měsíční úhrada výdajů spojených s touto činností
dle výpočtu Kč bez DPH/měsíc.
Částka této úhrady je stanovena takto:
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Rozpočet ročních nákladů:
mzdové náklady
ost. přímé náklady
nepřímé náklady
Mzdové, přímé a
nepřímé náklady celkem:
správní režie – 3,73%
Náklady úhrnem:
Přiměř. zisk – 3%
Celková výše roční úhrady za provoz
Celková výše měsíční úhrady za provoz

1 500 tis. Kč
601 tis. Kč
230 tis. Kč
2 331 tis. Kč
87 tis. Kč
2 418 tis. Kč
72 tis. Kč
2 490 tis. Kč bez DPH
207 tis. Kč bez DPH

Dle přílohy č. 1 kalkulace ročních nákladů zpracované MRA, s.r.o.
ze dne 14.2.2013
3. změnu Přílohy č. 3 Seznam činností, které je mandatář povinen vykonávat
samostatně dle mandátní smlouvy, části první, čl. 1, odst. 2., v bodě 1. a 2.
takto:
1. v písemné formě na podatelnu mandanta v zalepené obálce označené:
Magistrát města Havířova
Odbor právních služeb
Svornosti 2
736 01 Havířov – Město
Podklady ke zveřejnění informací o VZ: ………………………………….
2. v elektronické podobě ve formátu PDF (příp.doc) do datové schránky
mandanta: 7zhb6tn.
Předmět: Podklady ke zveřejnění informací o VZ: .………………………
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č.14
mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3557/52RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Haklová_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního čtyřpokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Denise Haklové, t.b. nám. T.G. Masaryka 810/4, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
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3558/52RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Valentina Pokutová______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
p. Valentině Pokutové, t.b. Hlavní tř. 54/16, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
3559/52RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Terezia Gažíková
a František Gažík________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Terezii Gažíkové, t.b. Jižní 292/11, Horní Suchá
a Františku Gažíkovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
3560/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Linda Mezeiová
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 1288/22RM/2011 ze dne 21.9.2011
________________________________________________________________________________
3561/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Marcela Tabarová______________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 2153/35RM/2012 ze dne 25.4.20102
________________________________________________________________________________
3562/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Markéta Marošová_____________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 1403/24RM/2011 ze dne 2.11.2011
________________________________________________________________________________
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3563/52RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Nagyová
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 2863/43RM/2012 ze dne 3.10.2012
________________________________________________________________________________
3564/52RM/2013 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)
a prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu obecnímu bytu
– Simona Ligocká a David Daniš___________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. p. Simoně Ligocké a p.Davidu Danišovi, t.b. Opletalova 607/4,
Havířov-Šumbark udělení výjimky z usnesení č. 1814/31RM/2012
ze dne 1.2.2012, kterým byly stanoveny limity počtu osob bydlících
v obecních bytech
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
________________________________________________________________________________
3565/52RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Božena Krausová a Petr Kraus
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Boženou Krausovou a jejím synem Petrem Krausem, t.b. Nákupní 422/8,
Havířov-Šumbark k bytu č. 2 o vel. 1+4 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3566/52RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Revendová
a Luděk Revenda_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Marií Revendovou a jejím synem Luďkem Revendou,
t.b. Jana Žižky 805/3, Havířov-Město k bytu č. 4 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
20
USNESENÍ
ze 52. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.2.2013

3567/52RM/2013 - Přidělení náhradního obecního bytu – Šárka Lauerová_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení náhradního obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Šárce Lauerové, t.b. Akátová 459/3, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že:
- společným nájemcem bytu bude i syn jmenované p. Jaroslav Lauer
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné
bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3568/52RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá
o výměře 6 m2
JUDr. Ivanu Kožušníkovi, bytem Praha-Hloubětín, Šestajovická 25/6,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku
________________________________________________________________________________
3569/52RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit
záměr směny části pozemku 1197/87 označeného dle GP jako pozemek
parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2 ve vlastnictví města
za pozemek parc.č. 1197/271 ,k.ú. Prostřední Suchá o výměře 11 m2
ve vlastnictví manželů Jitky Papiežové a Stanislava Papieže,
bytem Havířov-Šumbark, U Jelena 1245/2A,
schválit
záměr prodeje části pozemku 1197/87 označeného dle GP jako pozemek
parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2
manželům Jitce Papiežové a Stanislavu Papiežovi, bytem Havířov-Šumbark,
U Jelena 1245/2A, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku
________________________________________________________________________________
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3570/52RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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 tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 430,- Kč
(tj. cca 388,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku,
za kupní cenu celkem 7 130,- Kč
________________________________________________________________________________
3571/52RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 2056/7, ostatní plocha o výměře 123 m2,
k.ú. Bludovice, panu Milanu Byrtusovi, bytem Rodinná 12,
Havířov-Bludovice, a prodej části pozemku 2056/7, ostatní plocha
o výměře 123 m2, k.ú. Bludovice,
panu Stanislavu Prymusovi, bytem Rodinná 10, Havířov-Bludovice
a paní Aleně Pavelkové, bytem J. Sekaniny 7, Ostrava-Poruba,
za účelem zahrady k rodinnému domu, za tržní cenu celého pozemku
dle znaleckého posudku ve výši 98 150,- Kč (tj. cca 399,- Kč/m2) + 1 900,- Kč
za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 100 050,- Kč
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.2.2013
II.část
3573/52RM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 3674/2, k.ú. Havířov-město
3574/52RM/2013 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice
3575/52RM/2013 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú.Havířov-město
dohodou
3576/52RM/2013 - Žádost o zrušení výpovědi na pronájem části pozemku parc.č. 326/1,
k.ú. Šumbark
3577/52RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“
3578/52RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění
3579/52RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4.etapa“
3580/52RM/2013 - Dohoda o narovnání
3581/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Ivety Černé
3582/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Dragana Svirać
3583/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Top plus, s.r.o.
3584/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch TURČINA s.r.o.
3585/52RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
3586/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
3587/52RM/2013 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
3588/52RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu objektu na tržišti
3589/52RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytném domě
3590/52RM/2013 - Pronájem garážového stání v DPS
3591/52RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
3592/52RM/2013 - Výsledek veřejné soutěže
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3593/52RM/2013 - Městské podnikatelské centrum - ukončení nájmu dohodou
- pronájem nebytových prostor
- obecné záměry pronájmu nebytových prostor
3594/52RM/2013 - Snížení nájemného – zrušení usnesení, schválení nových podmínek
3595/52RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
3596/52RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Eduard Vajda
3597/52RM/2013 - Umístění telekomunikačního zařízení
3598/52RM/2013 - Umístění reklamního zařízení na objektu na Národní tř. 1541/14a,
Havířov-Město
3599/52RM/2013 - Prodej zařízení hrobu
3600/52RM/2013 - Objednávka právních služeb
3601/52RM/2013 - Souhlas s přijetím sponzorských darů na další provoz stálé expozice
o historii města Havířova ve Společenském domě Havířov
3602/52RM/2013 - „Výměna kondenzátoru“ - schválení uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem
3603/52RM/2013 - Přehled všech organizací poskytující sociální služby na území města
Havířova
3604/52RM/2013 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního
zřetele - Nováková Antonie
3605/52RM/2013 - „Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací“
3606/52RM/2013 - Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace
3607/52RM/2013 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD v nadačním
programu „Pro radost“
3608/52RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
3609/52RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Úřadem práce
Karviná, Nadací OKD
3610/52RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity školní
družiny ZŠ Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
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3611/52RM/2013 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev
3612/52RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská
3613/52RM/2013 - Informativní zpráva o povolené výjimce z nejvyššího počtu dětí na třídu
pro děti se zdravotním postižením v mateřských školách od školního
roku 2012/2013
3614/52RM/2013 - Stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel “ – předběžné
oznámení veřejné zakázky
3615/52RM/2013 - Smlouva o spoluúčasti na financování služeb souvisejících s přípravou
polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla
3616/52RM/2013 - „Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“ – vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení
3617/52RM/2013 - ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města Havířova – výběr zpracovatele
na projekční práce k MAN“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
3618/52RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické služby Havířov a.s.
– stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti
valné hromady
3619/52RM/2013 - Návrh na odepsání škody
3620/52RM/2013 - Návrh na doplnění usnesení č. 581/14ZM/2012 – Poskytnutí daru
Policii ČR
3621/52RM/2013 - Změna podmínky Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
ve Společenském domě Havířov – Stálá expozice „Historie psaná uhlím“
3622/52RM/2013 - Žádost o poskytnutí grantu Nadací OKD – MKS Havířov
3623/52RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do partnerského města Turčianské
Teplice na Slovensku /3456/49RM/2013/, konané dne 1.2.2013
3624/52RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotace městu Frenštát pod Radhoštěm
3625/52RM/2013 - Návrh na změnu usnesení č. 3526/51RM/2013 – Počet zaměstnanců
magistrátu
3626/52RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH
3627/52RM/2013 - Informativní zpráva o podaných žádostech o poskytnutí grantu
na projekty financované Nadací OKD pro rok 2013
3628/52RM/2013 - Jmenování členky Komise protidrogové a prevence kriminality RMH
3629/52RM/2013 - Návrh na poskytnutí odměny
3630/52RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

ze 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.2.2013
II.část
3572/52RM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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 tržní kupní cenu
u části pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2 ve výši 350,- Kč/m2
a u části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 ve výši 330,- Kč/m2
+ 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku s tím, že na prodávaném
pozemku nesmí být postaveny žádné stavby (např. plot, zpevněná plocha)
a bude využíván pro výsadbu stromů, v případě porušení této podmínky nebo
změny účelu využití pozemků uhradí nabyvatelé nebo jejich právní nástupci
městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a stavbu odstraní na vlastní náklady
________________________________________________________________________________
3573/52RM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 3674/2, k.ú. Havířov-město____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 3674/2 o výměře 286 m2, manipulační plocha
v kat. území Havířov-město od pana Ing. Bohuslava Chowaniece,
bytem Karviná-Ráj, Ve Svahu 798/12
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 45 760,- Kč (tj. 160,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
3574/52RM/2013 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2
paní Kristýně Jakubcové, bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 715/103,
IČ: 013 33 933
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin
a smíšeného zboží za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.3.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
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- 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
bez DPH
- zákaz prodeje alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
________________________________________________________________________________
3575/52RM/2013 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1, k.ú.Havířov-město
dohodou________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc .č. 1059/1 o výměře 5 m2,
k.ú. Havířov-město, na kterém je umístěn prodejní stánek s prodejem květin
paní Věře Kubošové, bytem Šenov, U školky 1196, IČ: 449 308 79,
a to dohodou k 28.2.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
3576/52RM/2013 - Žádost o zrušení výpovědi na pronájem části pozemku parc.č. 326/1,
k.ú. Šumbark____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost společnosti PNS Grosso s.r.o., nástupnické organizace Maloobchodní
prodej tisku, s.r.o., se sídlem Praha 9-Horní Počernice,
Paceřická 2773/1, IČ:485 92 153, o zrušení výpovědi nájemní smlouvy na část
pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark a odstranění stavby prodejního stánku
trvá
na svém usnesení č. 3314/48RM/2012, bod1) ze dne 19.12.2012
________________________________________________________________________________
3577/52RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“______________
Rada města Havířova
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schvaluje
pro účely realizace stavby č. 3069
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“,
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku k. ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 159/2,
ve prospěch statutárního města Havířova, stavebníka kanalizační stoky
a veřejných částí přípojek, v rozsahu cca 8 m2,
půjčitel a povinný: JUDr. Lubomíra Binová, Nový Svět 1466/182, Havířov –
Prostřední Suchá
- hodnota břemene 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného pásma,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné
na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1324/OSM/09, ze dne 25. 9. 2009
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3578/52RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 1145: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
1.
nájem a zřízení věcného břemene na části pozemků, parc. č. 1656/1 a 1656/2,
k.ú. Prostřední Suchá, v celk. rozsahu cca 120 m2, pro účely výstavby
chodníku, vjezdu na parkoviště a veřejného osvětlení,
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov
pronajímatel a povinný: TRAMIT spol. s.r.o. Dělnická 827/60,
Havířov-Prostřední Suchá,
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 120 m2, tj. cca 3000,-Kč/rok
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního
souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy cca 18 m2, břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného osvětlení
a 500,-Kč/1ks sloup V.O. umístěný na pozemku, s tím, že vlastník požaduje
vybudování tří parkovacích míst navazujících na stávající parkoviště
2.
nájem pozemku parc. č. 1669/1, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely úpravy
stávajícího sjezdu k nemovitosti vlastníka, navazujícího na budovaný chodník
a komunikaci
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nájemce: stavebník, statutární město Havířov,
pronajímatel a povinný: Ing. Rostislav Babarík, Verdunská 556/5,
Ostrava- Moravská Ostrava
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 24 m2, tj. cca 600,-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 na pozemek
3.
nájem a zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1640 a parc. č.1641,
k.ú. Prostřední Suchá, v celkovém rozsahu cca 60 m2,
pro účely úpravy stávajícího sjezdu k nemovitosti vlastníka
a výstavby veřejného osvětlení,
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov,
pronajímatel a povinný: Ing. Petr Čerňava, Budovatelů 777/7,
Havířov-Prostřední Suchá
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 60 m2, tj. cca 1500,-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 25 m2, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného osvětlení
a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3579/52RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4.etapa“
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: č. 10064
„Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“
1.
nájem pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116 a 861
v celkovém rozsahu 3829 m2, pro účely realizace stavby, chodníků, ploch,
hřišť a výsadbu zeleně
pronajímatel: SEMAG, spol. s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark,
IČ: 439 62 394
nájemné: 25,-Kč/m2/rok, tj. za výměru 3829 m2 celkem 95725,-Kč/rok
doba nájmu: se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání
trvale zastavěných částí pozemků, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
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2.
nájem pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 864/7, 864/8, v celkovém
rozsahu 2989 m2, pro účely realizace stavby chodníků, ploch a hřišť
a výsadbu zeleně
pronajímatelé: Jarmila Blažková, Kaštanová 1290, 739 34 Šenov
Marie Zbončáková, Hlavní třída 305/23, Havířov – Město,
nájemné: 25,-Kč/ m2/rok, tj. za výměru 2989 m2, celkem 74.725,-Kč/rok
doba nájmu: se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání
trvale zastavěných částí pozemků, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
3.
nájem pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 957 o výměře 297 m2,
pro účely výstavby cyklostezky
pronajímatelé: manželé Pavel Ondrúška, Hana Ondrúšková, Šípková 1182/9,
Havířov-Šumbark,
nájemné: 25,-Kč/ m2/rok, tj. za výměru 297 m2, celkem 7425,-Kč/rok
doba nájmu: se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání
pozemku, po zaměření dokončené stavby
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. výkup částí pozemků, k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116
a 861 trvale dotčených stavbou, v rozsahu cca 3829 m2,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
prodávající: SEMAG, spol.s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark,
IČ: 439 62 394
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu
2. výkup lesních pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 864/7, 864/8,
trvale dotčených stavbou, o celkové výměře 2989 m2,
prodávající: Jarmila Blažková, Kaštanová 1290, 739 34 Šenov
Marie Zbončáková, Hlavní třída 305/23, Havířov – Město,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu
3. výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 957 o výměře 297 m2,
zastavěného cyklostezkou
prodávající: manželé Pavel Ondrúška, Hana Ondrúšková, Šípková 1182/9,
Havířov-Šumbark,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu
________________________________________________________________________________
3580/52RM/2013 - Dohoda o narovnání______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o narovnání se společností euroAWK s.r.o. se sídlem
Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, IČ: 439 65 717,
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ve věci užívání pozemků města zastavěných 29 stavbami autobusových
čekáren, za období od 1.1.2013 do 28.2.2013, dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o narovnání
Z: vedoucí OSM
T: březen 2013
________________________________________________________________________________
3581/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Ivety Černé_________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky k rodinnému domu
č.p. 398 na pozemku parc.č. 2620/19, k.ú. Bludovice,
ve prospěch Ing. Ivety Černé, bytem Havířov-Životice, Přátelství 398/13,
za jednorázovou úhradu ve výši 1.715,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3582/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Dragana Svirać__________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2681/1,
2759, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní, plynovodní přípojky
a vybudování sjezdu k pozemku parc.č. 2762, k.ú. Bludovice,
ve prospěch Dragana Svirać, bytem Frýdek-Místek, U Staré pošty 2176,
za jednorázovou úhradu ve výši 3.750,- + DPH (vodovodní přípojka),
1.000,- Kč + DPH (plynovodní přípojka), 3.000,- Kč + DPH (sjezd),
tj. 7.750,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2013
________________________________________________________________________________
3583/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Top plus, s.r.o.__________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 251,
2603/1, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem umístění kanalizační přípojky
k budově č.p. 371 na pozemku parc.č. 5, k.ú. Prostřední Suchá,
ve prospěch Top plus, s.r.o., se sídlem: Havířov, U pošty 4/371, PSČ 735 64,
IČ : 253 79 798, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3584/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch TURČINA s.r.o._________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1655/8,
1655/9, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem umístění kanalizační přípojky
k budově č.p. 771 na pozemku parc.č. 1651/1, k.ú. Prostřední Suchá,
ve prospěch TURČINA s.r.o, se sídlem : Havířov-Prostřední Suchá,
Budovatelů 771/1, PSČ 735 64, IČ : 258 86 550,
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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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3585/52RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4166/1,
k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1852 – 586/2012 ze dne 13.12.2012
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu
(investor: Ing. Václav Kobliha a Světlana Koblihová,
oba bytem Havířov-Město, Radniční 639/2),
za jednorázovou úhradu při výměře 6 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH.
2.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1448/14,
k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1086 - 437/2012 ze dne 17.1.2013
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu
(investor: Ing. Pavel Bálan a Žaneta Bálanová,
oba bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 402/45),
za jednorázovou úhradu při výměře 16,19 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH.
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín , Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
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3586/52RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s._________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 12/1, 227,
283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 305, 310/1, 315, 320, 326/1, k.ú. Šumbark
za účelem uložení vodovodního řadu v rámci stavby :
„Havířov-Šumbark, ul. Dukelská – rekonstrukce vodovodního řadu“,
„Havířov-Śumbark, ul. Dukelská - rekonstrukce stoky BIIa 2 “
za jednorázovou úhradu při výměře 1002 m2, ve výši 200.400,- Kč + DPH,
ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
se sídlem : Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ : 451 93 665.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3587/52RM/2013 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě___________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 45,30 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku
o výměře 5 m2 na pozemku parc. č. 2105/308 v k.ú. Šumbark. Minimální
nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši 287,- Kč/m2/rok bez DPH.
________________________________________________________________________________
3588/52RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu objektu na tržišti_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 1271,
k. ú. Havířov-město, o výměře 59,50 m2,
nájemci p. Romanu Lípovi, IČ: 44080026, k provozování zázemí tržiště
________________________________________________________________________________
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3589/52RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytném domě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu
ul. Bludovická 758/3, Havířov-Město,
p. Pavlu Královi a p. Pavlu Sadovému, jako sklad pro vlastní potřebu
2. pronájem nebytových prostor o výměře 19,08 m2 v suterénu obytného domu
ul. Bludovická 758/3, Havířov-Město,
p. Martě Fidzinské, jako sklad pro vlastní potřebu
3. pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu
ul. Bludovická 758/3, Havířov-Město,
p. Eduardu Neuwirthovi, jako sklad pro vlastní potřebu,
4. pronájem nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného domu
ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,
p. Jindřichu Wágnerovi, jako sklad pro vlastní potřebu
5. pronájem nebytových prostor o výměře 19 m2 v suterénu obytného domu
ul. Bludovická 757/5, Havířov-Město,
p. Pavlu Opálenskému, jako sklad pro vlastní potřebu
za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
3590/52RM/2013 - Pronájem garážového stání v DPS___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – garážového stání č. 8 o výměře 19,61 m2
v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,
p. Evě Klapsiové, bytem Na Nábřeží 25, Havířov-Město, za podmínek:
- nájemné 400,- Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platby nájmu a záloh za služby měsíčně
- určeno ke garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
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3591/52RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 209 o výměře 19,81 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2,
Havířov-Město,
Mgr. Radimu Struminskému, IČ: 66246008, jako advokátní kancelář,
za podmínek:
- nájemné 1.727,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2013
2. ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 215 o výměře 12,53 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2,
Havířov-Město,
nájemci Mgr. Radimu Struminskému, IČ: 66246008, dohodou k 30. 4. 2013
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 215
o výměře 12,53 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,
Svornosti 2, Havířov-Město.
Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 6 nájemní smlouvy č. E/562/MJP/03
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3592/52RM/2013 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 10/OSM/2012 – na pronájem nebytových
prostor – garáže v obytném domě na ul. Moravské 5, Havířov-Šumbark,
kterou podali:
1. Marek Messing, bytem Letní 486/13, Havířov-Šumbark
2. Monika Madejová, bytem Moravská 392/7, Havířov-Šumbark
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu na ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark,
s p. Monikou Madejovou, bytem ul. Moravská 392/7, Havířov-Šumbark,
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za podmínek:
- nájemné 1.010,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby na tři roky dopředu, po uplynutí této doby
platby měsíčně
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
3593/52RM/2013 - Městské podnikatelské centrum - ukončení nájmu dohodou
- pronájem nebytových prostor
- obecné záměry pronájmu nebytových prostor_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu 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,
nájemci spol. FULL PROJECT s.r.o., IČ: 27106209,
dohodou k 28.2.2013
2. pronájem nebytových prostor – místnosti č. 307 o výměře 58,80 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 26 m2 ve 3. 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 od 1.3.2013,
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
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 302
o výměře 59 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město
4. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 006
o výměře 42,70 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 18 m2
v suterénu objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,
Havířov-Město
5. obecný záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 110
o výměře 19,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 8,30 m2
v 1. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město
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Nájemné je stanoveno ve výši:
- za provozní plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
________________________________________________________________________________
3594/52RM/2013 - Snížení nájemného – zrušení usnesení, schválení nových podmínek_______
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 1. 2. 2012 č. 1825/31RM/2012, část 2, ve věci schválení
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
schvaluje
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 1.000,- Kč/m2/rok bez DPH,
od 1. 3. 2013, za podmínky, že pokud do 31. 3. 2013 nebude uhrazeno dlužné
nájemné, nebude dodatek nájemní smlouvy na snížení nájemného uzavřen
________________________________________________________________________________
3595/52RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správě sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00306754, pronájem samostatného objektu o výměře 76,40 m2
v areálu letního koupaliště ul. U Motelu 2, Havířov-Město,
MUDr. Jindřichu Dolanskému, IČ: 60338296, za podmínek:
- účel: ordinace zubního lékaře
- doba nájmu: na dobu určitou 10 let od 1.4.2013 do 31.3.2023
- nájemné: 600,- Kč/m2/rok
________________________________________________________________________________

39
USNESENÍ
ze 52. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.2.2013

3596/52RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Eduard Vajda_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 32,65 m2 v přízemí objektu restaurace
na ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice,
z nájemce p. Eduarda Vajdy, IČ: 67308368,
na p. Lucie Mihulkovou, IČ: 87257696
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 55,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 3. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna potravin
________________________________________________________________________________
3597/52RM/2013 - Umístění telekomunikačního zařízení________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks anténních nosičů upevněných
na obvodovou stěnu střešní nástavby strojovny výtahu a technologické skříně
umístěné na poslední podestě schodiště při výstupu na střechu o výměře 4 m2
v obytném domě na ul. Střední 3, Havířov-Šumbark,
spol. Air Telecom a.s., IČ:24262137, k poskytování mobilních služeb,
za podmínek:
- na dobu 5 let od 1.1.2013 do 31.12.2017
- úhrada: 80.000,- Kč + DPH ročně
- úprava úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ
- zřízení samostatného měření el. energie
________________________________________________________________________________
3598/52RM/2013 - Umístění reklamního zařízení na objektu na Národní tř. 1541/14a,
Havířov-Město__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění reklamního zařízení – panelu o rozměrech 3x1 m na střechu objektu
na Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město, nájemci nebytových prostor v objektu
spol. JS Communication s.r.o., IČ: 29454786, za podmínek:
- úhrada: 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. 500,- Kč měsíčně bez DPH
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
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3599/52RM/2013 - Prodej zařízení hrobu_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodej zařízení hrobu na hrobovém místě č. 26, skupina III, řada 1
na hřbitově u katolického kostela v Havířově-Bludovicích,
Ing. Miroslavě Grigorescu, Dlouhá tř. 462/5, Havířov-Město,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč vč. DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
3600/52RM/2013 - Objednávka právních služeb_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
objednávku právních služeb od advokátní kanceláře JUDr. Josef Fikáček,
IČ: 66251907, na právní prozkoumání kupní smlouvy o prodeji nemovitostí
na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město, v souladu s úkolem ZMH
ze dne 28.1.2013 usnesení č. 771/17ZM/2013, za maximální smluvní
cenu 5.000,- Kč, s termínem zpracování do 10 dnů od doručení objednávky
________________________________________________________________________________
3601/52RM/2013 - Souhlas s přijetím sponzorských darů na další provoz stálé expozice
o historii města Havířova ve Společenském domě Havířov______________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí sponzorských darů statutárním městem Havířov na další provoz stálé
expozice o historii města Havířova ve Společenském domě Havířov
v celkový výši 50.000,- Kč (dle důvodové zprávy)
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
zvýšení příspěvku na provoz Městské knihovny Havířov o hodnotu
sponzorských darů na další provoz stálé expozice o historii města Havířova
ve Společenském domě Havířov ve výši 50.000,- Kč
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ukládá
doložit dárci OKD a.s. Ostrava listiny a dokumenty prokazující využití daru
v souladu s § 20 odst. 8 zák. ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 31.5.2013
Z: ředitelka MK Havířov
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3602/52RM/2013 - „Výměna kondenzátoru“ - schválení uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky 1/2013/SSRZ
„Výměna kondenzátoru ve Víceúčelové hale“ mezi příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ:00306754,
a uchazeči v tomto pořadí:
1. BRNOFROST, spol. s r. o, Brno, IČ: 44017553, který předložil nejvhodnější
nabídku s nabídkovou cenou 958.503,- bez DPH (1.159.789,- Kč vč. DPH)
2. Klimastar s. r. o., Kolín, IČ: 25634305,
s nabídkovou cenou 1.156.430,- Kč bez DPH (1.399.280,- Kč vč. DPH)
3. Bohemiachlad, spol. s r. o., Praha 9, IČ: 25087738,
s nabídkovou cenou 1.354.446,- Kč bez DPH (1.638.880,- Kč vč. DPH)
________________________________________________________________________________
3603/52RM/2013 - Přehled všech organizací poskytující sociální služby na území města
Havířova_______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled všech organizací poskytující sociální služby na území města Havířova,
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
3604/52RM/2013 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního
zřetele - Nováková Antonie________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
paní Antonii Novákové, trvale bytem Libušina třída 583/8, Brno-Kohoutovice
________________________________________________________________________________
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3605/52RM/2013 - „Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací“_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.3.2013 Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování
odměn ředitelům příspěvkových organizací dle znění přílohy č. 1
pověřuje
podpisem zásad Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města
a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj
ukládá
zaslat zásady ředitelům PO

Z: vedoucí OSV
vedoucí OŠK
T: březen 2013
________________________________________________________________________________
3606/52RM/2013 - Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu organizační struktury Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace,
IĆ 751 39 243, se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město, dle přílohy
Z: ředitel DsH
T: únor 2013
________________________________________________________________________________
3607/52RM/2013 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD v nadačním
programu „Pro radost“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město
podání žádosti o grant z Nadace OKD v nadačním programu „Pro radost“
Z: ředitel DsH
T: únor 2013
________________________________________________________________________________
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3608/52RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)
v celkové výši 20.000,- Kč
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,
Havířov-Šumbark dle přílohy č. 1
2. ASTERIX – středisko volného času, příspěvková organizace
(IČ: 75 08 57 47) v celkové výši 10.000,- Kč
od společnosti Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461,
Havířov-Město (IČ: 25 37 56 01) dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
3609/52RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Úřadem práce
Karviná, Nadací OKD____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, Úřadem práce Karviná a Nadací OKD v celkové výši 769.951,- Kč
příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 1, 2, 3, 4
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 89) na projekt:
Tady bydlím já - Motýl
………………….……………… 150.000,- Kč
2. ASTERIX – středisko volného času, příspěvková organizace
(IČ: 75 08 57 47) na projekt:
Zážitkový body work …………………………………………

79.500,- Kč

3. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83) na projekty:
- Sekundární a terciární prevence drogových závislostí
v Havířově
……………………………………. 200.000,- Kč
- Radosti stáří aneb návrat k tradicím
……………………………………. 194.131,- Kč
- Vzdělávání profesního týmu pracoviště pečovatelské služby
a denního stacionáře
....………………………….…..…... 116.320,- Kč
- Vybavení místnosti pro práci s rodinami
…………………………………..... 30.000,- Kč
________________________________________________________________________________
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3610/52RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity školní
družiny ZŠ Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná____________
Rada města Havířova
schvaluje
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Podlesí
K. Světlé 1/1372 okres Karviná z počtu 75 žáků na 90 žáků
v mimořádném termínu, a to k 1.9. 2013 dle přílohy č. 1.
ukládá
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2013
________________________________________________________________________________
3611/52RM/2013 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev___________
Rada města Havířova
schvaluje
I. udělení ocenění za dlouhodobou nadstandardní pedagogickou činnost
těmto pedagogickým pracovníkům:
1. Mgr. Janu Bystroňovi ze ZŠ F. Hrubína
2. Mgr. Dagmar Volfové ze ZŠ Mládežnická
3. Mgr. Alici Rybákové ze ZŠ Gorkého
4. Paní Pavle Dedkové z MŠ Mateřinka s.r.o.
5. Mgr. Halině Chmielové ze ZŠ a MŠ Selská
II. udělení ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
těmto žákům/studentům:
1. Anně Kadlubcové ze ZŠ a MŠ Selská ve fotografické soutěži:
SPC MILSET "Fotografie ve vědě" – dvě 3. místa v celosvětové soutěži
2. Daniele Mlčúchové ze ZŠ Jarošova ve floristické soutěži:
- 2. místo v celostátním kole
- 2. místo v mezinárodním kole
3. Rudolfu Šmolkovi z Gymnázia, Havířov-Podlesí v soutěži:
Anglická konverzace – 3. místo v krajském kole
III. udělení ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
těmto družstvům:
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1. Družstvu Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace ve složení:
Michaela Maroszová, Johana Bobreková, Jan Hýl, Nikolas Schellong,
Jiří Pawera v podzimní soutěži
„Velká cena ZOO Ostrava“ – 1. místo v krajském kole
2. Družstvu ze ZŠ Gorkého ve složení: Magdaléna Firlová, Nela Chrapková,
Hana Kuzníková, Karolína Smyčková, Lucie Ženčuchová v jarní soutěži
„Velká cena ZOO Ostrava“ – 1. místo v krajském kole
ukládá
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 2013
________________________________________________________________________________
3612/52RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
ve dnech 13.3. – 17.3. 2013 zahraniční pracovní cestu do Polska
v rámci projektu „Comenius“
Mgr. Elišce Tomíčkové, ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, příspěvková organizace
________________________________________________________________________________
3613/52RM/2013 - Informativní zpráva o povolené výjimce z nejvyššího počtu dětí na třídu
pro děti se zdravotním postižením v mateřských školách od školního
roku 2012/2013__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o povolené výjimce 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 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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3614/52RM/2013 - Stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel “ – předběžné
oznámení veřejné zakázky_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
v rámci investiční akce „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“
(stavba číslo 9055)
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky
„Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“, vč. odůvodnění účelnosti
ve znění Přílohy č.1, ve Věstníku veřejných zakázek
pověřuje
1. společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 485 88 733, realizací
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“ v rozsahu § 151 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2. podpisem mandátní smlouvy se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
na realizaci zadávacího řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 03/2013
2. zajistit odeslání Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce
do Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 03/2013
________________________________________________________________________________
3615/52RM/2013 - Smlouva o spoluúčasti na financování služeb souvisejících s přípravou
polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o spoluúčasti na financování služeb souvisejících s přípravou
polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla, dle přílohy
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pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem smlouvy o spoluúčasti na financování služeb souvisejících
s přípravou polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o spoluúčasti na financování služeb souvisejících
s přípravou polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla
Z: vedoucí OIV
T: 11.3.2013
________________________________________________________________________________
3616/52RM/2013 - „Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“ – vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
„Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
ano (dle agrotechnických lhůt a klimatických podmínek)
2. dílčí plnění:
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. Ing. Libor Vavřík, zahradnictví a sadové úpravy,
Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 12643734
2. Ing. Karel Kotula, Havířov-Město, IČ: 11562978
3. Lesotechnika Vratimov, Zdeněk Hečko, Vratimov, IČ: 46146377
4. Jaromír Kotek, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 10603786
5. Miroslav Jeseňák, Ostrava-Poruba, IČ: 12479306
6. SEMPRA PRAHA,a.s., Praha- Holešovice, IČ: 45797439
7. Ladislav Regec, Orlová –Poruba, IČ: 65898729
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín zahájení:
předpokládaný termín ukončení:

05/2013
10/2015

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
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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:
- seznam významných dodávek obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, tj. dodávky květin, poskytnutých uchazečem v posledních
3 letech, včetně min. 2 osvědčení (referenčních listů) objednatelů
o poskytnutí služeb uvedených v seznamu v min. hodnotě
500 000,-. Kč/dodávka v jednom roce
11. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
1. Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Jiří Revenda
2. Ing. Zdena Mayerová
3. Jan Nezhyba
3. Bohdan Svorník
4. Bc. Alena Kleinbauerová
4. Mgr. Kateřina Kavková
5. Ing. Jana Návratová
5. Ing. Jan Smola
13. zadávací lhůtu:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Ing. 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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3617/52RM/2013 - ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města Havířova – výběr zpracovatele
na projekční práce k MAN“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku č. ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města Havířova –
výběr zpracovatele na projekční práce k MAN“ společnosti NAVIGA 4, s.r.o.,
se sídlem 186 00 Praha 8-Karlín, Pobřežní 249/46, IČ: 26756102, která
předložila nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 330.000,- Kč bez DPH
(399.300,- Kč vč. DPH)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní
síť města Havířova – výběr zpracovatele na projekční práce k MAN“ takto:
2. místo: ZLINPROJEKT a.s., se sídlem 763 02 Zlín-Louky,
Pod Šternberkem 306,
IČ: 25519662
3. místo: OPTOMONT, a.s., se sídlem 180 00 Praha 8, U Kapliček 6/34,
IČ: 25355759
4. místo: AQE advisors, a.s., se sídlem 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31,
IČ: 26954770
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města Havířova – výběr zpracovatele na
projekční práce k MAN“
ukládá
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 6.3.2013
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OSR
T: 3/2013
________________________________________________________________________________
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3618/52RM/2013 - 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
schvaluje
1. termín a místo jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady
a) Technické služby Havířov a.s. (TSH) dne 15.5.2013 ve 13.00 hodin
v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek
b) Havířovská teplárenská společnost, a.s. (HTS) dne 15.5.2013
ve 13:45 hodin v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek
2. program jednání jediného akcionáře společností HTS a TSH dne 15.5.2013
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2012
2. Řádná účetní závěrka za rok 2012 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 2012
4. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2012
- o výsledcích kontrolní činnosti
5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2012
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a stanovení výše
a způsobu vyplácení dividend a tantiém
navíc u TSH:
8. Informace o volbě člena dozorčí rady za zaměstnance vč. schválení výše
měsíční odměny a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
žádá
1. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného akcionáře
dne 15.5.2013 na oddělení kanceláře primátora v listinné a elektronické
podobě
Z: předseda představenstva HTS
předseda představenstva TSH
T: 2.5.2013
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2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti HTS a TSH
o účast na jednání jediného akcionáře dne 15.5.2013
ukládá
zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady
a řediteli HTS i TSH
Z: vedoucí OPS
T: 7.3.2013
________________________________________________________________________________
3619/52RM/2013 - Návrh na odepsání škody__________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
odepsat škodu ve výši 12 844,- Kč, která vznikla úhradou nákladů řízení žalobci
na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě zn. 22A207/2011-82
ze dne 29. ledna 2013, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu města
Havířova č.j. OVV/107617/11 (zákaz shromáždění - „Mítink, nastěhování
nepřizpůsobivých“)
________________________________________________________________________________
3620/52RM/2013 - Návrh na doplnění usnesení č. 581/14ZM/2012 – Poskytnutí daru Policii ČR
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
doplnění usnesení č. 581/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012, kterým bylo schváleno
poskytnutí daru Policii ČR v části schvaluje o:
10 ks nákoleníky HATCH Xtac černé - pro kleknutí za dveřmi či štítem
________________________________________________________________________________
3621/52RM/2013 - Změna podmínky Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
ve Společenském domě Havířov – Stálá expozice „Historie psaná uhlím“__
Rada města Havířova
schvaluje
změnu podmínky Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve Společenském
domě Havířov – provoz Stálé expozice „Historie psaná uhlím“
ve správě Městské knihovny Havířov dle důvodové zprávy.
ukládá
ředitelce MKS Havířov Mgr. Yvoně Dlábkové uzavřít dodatek č.1 ke Smlouvě
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o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Havířov a MKS Havířov
s účinností od 1.3.2013.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 15.3.2013
________________________________________________________________________________
3622/52RM/2013 - Žádost o poskytnutí grantu Nadací OKD – MKS Havířov_______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí o poskytnutí grantů na projekty financované Nadací OKD
pro rok 2013:
1. „Šikovné ruce havířovských seniorů“
2. „Štědrý večer pro osamělé seniory“
3. „Veletrh poskytovatelů sociálních služeb“
Z: vedoucí OSV
T: 2/2013
________________________________________________________________________________
3623/52RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do partnerského města Turčianské
Teplice na Slovensku /3456/49RM/2013/, konané dne 1.2.2013___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského města Turčianské Teplice
na Slovensku dne 1.2.2013 Mgr. Yvony Dlábkové, ředitelky Městského
kulturního střediska Havířov z důvodu účasti na vernisáži výstavy fotografií
„Europa Cup 2011“ a MUDr. Milana Dlábka, ředitele Domova seniorů
za účelem projednání společných projektů v oblasti péče o seniory.
________________________________________________________________________________
3624/52RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotace městu Frenštát pod Radhoštěm_____________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace městu Frenštát pod Radhoštěm (IČ: 00297852)
ve výši 50.000,-Kč
na pomoc obyvatelům domu č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm
z rezervy výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města
Havířova v roce 2013
________________________________________________________________________________
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3625/52RM/2013 - Návrh na změnu usnesení č. 3526/51RM/2013 – Počet zaměstnanců
magistrátu______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 3526/51RM/2013 ze dne 6.2.2013 v části schvaluje bodě 1.
takto:
vypouští se text „přechodné“ a „do 31.10.2013“
________________________________________________________________________________
3626/52RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova
za rok 2012 dle příloh č.1, č.2
2. rezignaci p. Moniky Marťákové (HPH) na funkci členky
Komise pro občanské záležitosti RMH ze dne 19.2.2013 (příloha č.3)
vyslovuje
poděkování panu Janu Pawlasovi za darování publikace
„Wspomnienia z lat 1926 – 1947“
jmenuje
paní Ivanu Kožmínovou (HPH)
do funkce členky Komise pro občanské záležitosti RMH
________________________________________________________________________________
3627/52RM/2013 - Informativní zpráva o podaných žádostech o poskytnutí grantu
na projekty financované Nadací OKD pro rok 2013____________________
Rada města Havířova
schvaluje
informativní zprávu o podaných žádostech o poskytnutí grantu na projekty
financované Nadací OKD pro rok 2013, dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
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3628/52RM/2013 - Jmenování členky Komise protidrogové a prevence kriminality RMH_____
Rada města Havířova
jmenuje
paní Petru Benešovou, t.b. Jedlová 2, Havířov-Šumbark, do funkce členky
Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova
s účinností ode dne rozhodnutí
________________________________________________________________________________
3629/52RM/2013 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace
Městská knihovna Havířov, za přípravu a úspěšnou realizaci Reprezentačního
plesu města Havířova 2013 ve výši dle návrhu náměstka primátora
pro sociální rozvoj
________________________________________________________________________________
3630/52RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.3.2013

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/17 852/Kl/2013

V Havířově dne 13.3.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.3.2013
I.část
3631/53RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 53. schůze RMH, konané dne 13.3.2013
3632/53RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 52. schůze RMH
3633/53RM/2013 - Schválení programu 53. schůze RMH, konané dne 13.3.2013
3634/53RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3635/53RM/2013 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky
k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících
taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči
taxislužby na území města Havířova
3636/53RM/2013 - Bezúplatný převod majetku – maketa strážníka
3637/53RM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
3638/53RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 2.- 28.
3639/53RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – prosinec 2012
3640/53RM/2013 - Monitoring hospodaření obcí
3641/53RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2012, účetní závěrka sestavená k 31.12.2012
3642/53RM/2013 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012
3643/53RM/2013 - Rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 - 2015
3644/53RM/2013 - „Zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičně-ozdravných pobytů
seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2013“
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu
3645/53RM/2013 - Podpora činnosti porodnice NsP Havířov
3646/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark
3647/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+2 bývalá II ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark
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3648/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 475/27 v Havířově-Město
3649/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19 v Havířově-Město
3650/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+5 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark
3651/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 42
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
3652/53RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3653/53RM/2013 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město
3654/53RM/2013 - Úprava nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájemným ve vlastnictví
města Havířova
3655/53RM/2013 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa"zahájení otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce
3656/53RM/2013 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Anna Maroszová
a Petr Marosz
3657/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Siváková
3658/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Nikol Žigová a Edmund Žiga
3659/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Miloslav Ševčík
a Zlata Ševčíková
3660/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Taťána Makulová a Petr Čonka
3661/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Pavel Slowik
a Iveta Slowiková
3662/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Dokoupilová
3663/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Selecká
3664/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Waszková
3665/53RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Miroslava Pawlasová
3666/53RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - manž. Barbora
Konyová a Ondrej Konya
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3667/53RM/2013 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Roman Bihari
3668/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Milena Dokoupilová
a Ing. Martin Dokoupil
3669/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Miloš Jaček,
Věra Jačková a Jan Jaček
3670/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Zuzana Burdová
a manž. Emilia Tylová a Zdeněk Tyl
3671/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Božena Řeháková
a Ing. David Hromek
3672/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Iva Sýkorová
a Bc. Iva Sýkorová ml. a Petra Sýkorová
3673/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Veronika Myjavcová
a Lukáš Myjavec
3674/53RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1251, k.ú. Šumbark
3675/53RM/2013 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540,
k.ú. Havířov-město
3676/53RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice
3677/53RM/2013 - Odkoupení pozemků parc. č. 315/12, parc. č. 315/8, k.ú. Bludovice
3678/53RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH
3679/53RM/2013 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK
ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ - změna vlastníka
3680/53RM/2013 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.
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PŘEHLED USNESENÍ

z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.3.2013
I.část
3631/53RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 53. schůze RMH, konané dne 13.3.2013______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 53. schůze Rady města Havířova,
konané dne 13.3.2013

p. Evu Radovou
________________________________________________________________________________
3632/53RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 52.schůze RMH ___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 52.schůze Rady města Havířova,
konané dne 27.2.2013
________________________________________________________________________________
3633/53RM/2013 - Schválení programu 53.schůze RMH, konané dne 13.3.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.3.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3634/53RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2920/43RM/2012 Podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku
Havířov pro studium zahájené v roce 2012
3179/47RM/2012 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – nepeněžitý vklad
majetku města na navýšení základního kapitálu
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3214/47RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233,
283/1, k.ú. Šumbark
3461/49RM/2013 Změna v Občanské komisi RMH č.5 pro část města
Havířov-Šumbark
vypouští
ze sledování tato usnesení:
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
2893/43RM/2012 Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Kredby
a Bc. Radky Kredbové
2972/44RM/2012 Odložení termínu uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory ve zdravotním středisku ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí
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
3488/51RM/2013 Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazených stání pro
vozidla taxi
3492/51RM/2013 Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita
Modřínová“
3493/51RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch Haliny Hekerové
a Wandy Grudzińské
3495/51RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
3497/51RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o.
3502/51RM/2013 Pronájem kanceláře ve správní budově v areálu bývalého
dolu Dukla
3510/51RM/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady (946/VVSR/2011) na projekt „Kino
Centrum Havířov“
3512/51RM/2013 Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu
životního prostředí v rámci 43. výzvy – prioritní osa 7 na
rekonstrukci zahrady u MŠ Balzacova v Havířově-Podlesí
3538/52RM/2013 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému
projednání návrhu změny č.2 Územního plánu Orlové
Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o
3542/52RM/2013 velikosti 1+2 v domě na ulici Slezská 769/7 v HavířověMěstě
3543/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 10 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36
v Havířově-Podlesí
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3544/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 12 o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1102/77
v Havířově-Podlesí
3545/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 9 o vel. 0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28 v
Havířově – Podlesí
3546/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 2 o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8
v Havířově-Šumbark
3547/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30
v Havířově-Město
3548/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 7 o vel. 1+3 na ulici Moskevská 1072/7
v Havířově-Město
3549/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 56 o vel. 1+3 na ulici Astronautů 1094/9
v Havířově-Město
3550/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici Česká 1204/11
v Havířově-Město
3551/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
Jednotku č. 1 o vel. 1+2 na ulici Krajní 1569/2
v Havířově-Podlesí
3552/52RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 19 o vel. 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7
v Havířově-Podlesí
3553/52RM/2013 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání
výpovědí z nájmu bytů
3554/52RM/2013 Ubytovací řád a ceník Ubytovny Střední 3, HavířovŠumbark
3606/52RM/2013 Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace
3607/52RM/2013 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace
OKD v nadačním programu „Pro radost“
3610/52RM/2013 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity školní družiny ZŠ Havířov-Podlesí
K. Světlé 1/1372 okres Karviná
3622/52RM/2013 Žádost o poskytnutí grantu Nadací OKD – MKS Havířov
________________________________________________________________________________
3635/53RM/2013 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města
Havířova________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
skončení funkce předsedy zkušební komise Ing. Jana Sikory z důvodu ukončení
jeho pracovního poměru u Magistrátu města Havířova k 31.12.2012
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jmenuje
1. paní Naďu Czechovou
předsedkyní zkušební komise, s účinností od 1.4.2013
2. pana Jana Koláře
členem zkušební komise, s účinností od 1.4.2013, s oprávněním vykonávat
funkci náhradníka pro funkci předsedy zkušební komise
potvrzuje
členství ostatních členů ve zkušební komisi:
- Ing. Balounová Irena, odbor vnitra a živnostenský úřad
- Ing. Muras Bohuslav – ředitel Městské policie Havířov
- Kozák Vojtěch – člen Rady města Havířova
(po dobu trvání funkce člena RMH)
- Ing. Schwarz Jaromír – dopravní úřad na úseku taxislužby
(po dobu trvání funkce dopravního úřadu na úseku taxislužby)
________________________________________________________________________________
3636/53RM/2013 - Bezúplatný převod majetku – maketa strážníka_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
bezúplatný převod majetku – maketa strážníka v ceně 8620,-Kč základním
školám v Havířově:
- Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77
- Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65
- Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČ: 48 80 54 75
- Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČ: 48 80 52 71
pověřit
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: ředitel MP
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
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3637/53RM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
čerpání Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, formou navýšení výdajů
MP Havířov:
a) ve výši 13 000,- Kč na pronájem zařízení SIMULÁTOR NÁRAZŮ
na den 26.4.2013 v rámci akcí konaných v „Dubnu – měsíci bezpečnosti“
b) ve výši 46 000,- Kč na uhrazení nákladů za služby spojené s užíváním
prostor za detašovaná pracoviště městské policie na ul. Kpt. Jasioka 2,
Havířov-Suchá a Dukelská 9a, Havířov-Šumbark,
pro Městskou policii Havířov
uložit
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu
pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově ve výši 59 000,-Kč do návrhu úprav rozpočtu II.
na rok 2013
Z: vedoucí EO
T: 6/2013
________________________________________________________________________________
3638/53RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 2.-28.______
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26.,27.,28., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 26.,27.,28., dle důvodové zprávy,
schválit
a) rozpočtová opatření č. 2. – 25., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. - 28. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2013:
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 126 162,50 tis. Kč
858 772,85 tis. Kč
23 248,63 tis. Kč
25 500,00 tis. Kč
1 218 641,02 tis. Kč

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

2 390 664,60 tis. Kč
2 086 993,68 tis. Kč
760,21 tis. Kč
54 665,72 tis. Kč
524,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
285 441,08 tis. Kč
6 623,00 tis. Kč
256 084,36 tis. Kč
730 697,00 tis. Kč
24 039,00 tis. Kč
70 458,20 tis. Kč
628 373,11 tis. Kč
17 556,00 tis. Kč
11 722,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka

302 836,99 tis. Kč
1 071,00 tis. Kč
730,00 tis. Kč
850,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 625,00 tis. Kč
640,00 tis. Kč
2 680,00 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
750,00 tis. Kč
790,00 tis. Kč
530,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
835,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
4 080,00 tis. Kč
4 078,92 tis. Kč
2 950,00 tis. Kč
3 855,00 tis. Kč
3 350,00 tis. Kč
2 360,00 tis. Kč
2 900,00 tis. Kč
3 040,00 tis. Kč
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ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
změna stavu rozpočtových účtů

3 850,00 tis. Kč
3 670,00 tis. Kč
3 100,00 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
6 020,00 tis. Kč
1 050,00 tis. Kč
2 580,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
3 775,00 tis. Kč
2 152,00 tis. Kč
47 604,00 tis. Kč
19 775,00 tis. Kč
40 626,00 tis. Kč
36 845,00 tis. Kč
34 957,00 tis. Kč
14 247,00 tis. Kč
32 210,00 tis. Kč
+264 502,10 tis. Kč
+655 292,30 tis. Kč
-592 265,00 tis. Kč
+ 8 400,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
+65 370,00 tis. Kč
-3 350,00 tis. Kč
+131 054,80 tis. Kč

________________________________________________________________________________
3639/53RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – prosinec 2012______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – prosinec 2012, dle důvodové zprávy
schválit
1. převod výnosů z kuponů ERSTE BANK 2,53 09/13/13
ve výši 101 200,00 Kč z blokačního účtu na účet FRR, dle důvodové zprávy,
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2. ukončení zhodnocování peněžních prostředků města formou správy aktiv
Českou spořitelnou, a.s. v průběhu roku 2013, nejpozději do 31.10.2013,
dle důvodové zprávy,
3. snížit zapojení prostředků FRR (prostředků ze správy aktiv) do splátek jistin
úvěru VÚB, a.s. o částku 23 760 000,00 Kč, dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
3640/53RM/2013 - Monitoring hospodaření obcí_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
a) informaci o monitoringu hospodaření obcí, dle důvodové zprávy,
b) vyhodnocení Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
za město Havířov z údajů k 31.12.2012, dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
3641/53RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2012, účetní závěrka sestavená k 31.12.2012____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2012, dle důvodové zprávy a příloh
schválit
účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012,
dle důvodové zprávy a příloh
________________________________________________________________________________
3642/53RM/2013 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012, dle důvodové zprávy a příloh,
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2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012 do fondů odměn a do rezervních fondů,
dle důvodové zprávy a příloh
3. převod částky 50 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace
MŠ Petřvaldská do investičního fondu této organizace
dle důvodové zprávy a příloh
4. převod částky 404 770,96,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace
ZŠ M. Pujmanové do investičního fondu této organizace,
dle důvodové zprávy a příloh,
5. převod částky 5 000 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace
SSRZ do investičního fondu této organizace, dle důvodové zprávy a příloh
ukládá
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2012 a ze schválených
převodů z rezervních fondů k posílení investičních fondů do účetních výkazů za
období leden – červen 2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012, dle důvodové zpráv a příloh
________________________________________________________________________________
3643/53RM/2013 - Rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 - 2015________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 – 2015
dle přílohy předloženého materiálu
________________________________________________________________________________
3644/53RM/2013 - „Zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičně-ozdravných pobytů
seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2013“
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z článku III odst. 2 a VI Zásad pro postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro VZ/05/OSV/13 „Zajištění ubytování, stravování
a služeb rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním
postižením na Slovensku v roce 2013“
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2. zadání veřejné zakázky malého rozsahu VZ/05/OSV/13 „Zajištění
ubytování, stravování a služeb rekondičně-ozdravných pobytů seniorů
a osob se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2013“ společnosti
Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s., IČ: 31642322,
s nabídkovou cenou:
a) senioři – 8.800,- Kč /1 osoba/10 nocí za podmínek uvedených
v příloze č. 1
b) osoby se ZP – 5.180,- Kč /1 osoba/7 nocí za podmínek uvedených
v příloze č. 2
pověřuje
podpisem Smlouvy o zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičněozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku
v roce 2013 náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase
ukládá
předložit k podpisu Smlouvu o zajištění ubytování, stravování a služeb na
rekondičně-ozdravných pobytech seniorů a osob se zdravotním postižením
na Slovensku v roce 2013
Z: vedoucí OSV
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3645/53RM/2013 - Podpora činnosti porodnice NsP Havířov_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti porodnice
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem
Dělnická 1132/24, Havířov – Město, IČ 00 84 48 96
ve výši 355 000,- Kč k nákupu jednorázových dětských plen/500,-Kč
na jedno narozené dítě
2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase, podpisem
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
Z: vedoucí OSV
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
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3646/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.3.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3647/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark__
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6
o vel. 1+2 bývalá II Ktg na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark
dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.3.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3648/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 475/27 v Havířově-Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 475/27 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3649/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19 v Havířově-Město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.3.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3650/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+5 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+5 na ulici H.Malířové 1152/2 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.3.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3651/53RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 42
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.42
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 2.4.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3652/53RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 15.2.2013 do 1.3.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.4
3. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 4.3.2013
dle přílohy č.5
4. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6
________________________________________________________________________________
3653/53RM/2013 - Prodej bytu na ul. Klidná 697/5, Havířov-Město_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.697/11 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu
ve výši 780/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556
Havířov-Město paní Denise Ptákové za kupní cenu 301.918,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
3654/53RM/2013 - Úprava nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájemným ve vlastnictví
města Havířova__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.7.2013 úpravu nájemného u bytů s věcně usměrňovaným
nájemným ve vlastnictví města Havířova následovně:
18
USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.3.2013

1. zvýšení stávajícího nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájmem
bude stanoveno ve výši věcně usměrňovaného nájemného, maximálně
však 55,- Kč/m2.
2. nájemné u bytů s věcně usměrňovaným nájmem, kde je v současné době
hrazené nájemné (na základě soutěže) vyšší než 55,- Kč/m2,
zůstane zachováno
3. u nově vyhlašovaných záměrů pronájmů bytů na úřední desce bude nájemné
stanoveno ve výši věcně usměrňovaného nájemného
pověřuje
MRA, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení

Z: ředitel MRA
T: 1.7.2013
________________________________________________________________________________
3655/53RM/2013 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa"
- zahájení otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa"
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (dle jednotlivých domů)
ne
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

nepožadovat

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 09/2013
ukončení: nejpozději do 31.10.2013

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. ostatní podmínky:

záruční lhůta 120 měsíců
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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
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

pověřuje
I. Městskou realitní agenturu, s.r.o., v souladu s mandátní smlouvou
č. 612/OPS/07, ve znění jejich dodatků, zajištěním realizace investiční akce
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa“
včetně:
1. Realizace zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební
práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov
– 2. etapa“ dle § 151 zákona, vč. Zpracování materiálů pro rozhodnutí
zadavatele a splnění všech dalších povinností zadavatele dle zákona
2. Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce, vč. projektové
dokumentace a příslušných povolení pro stavbu
3. Stavebního dozoru investora.
II. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona a zároveň posouzení kvalifikace dle § 59
zákona.
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. seznam obytných domů u kterých bude provedena výměna oken v rámci
investiční akce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov – 2. etapa“:
Konzumní 14,16,18,20
Dlouhá třída 17
Sukova 1,6,8
Dlouhá třída 23,25,27,29,31,33
Národní třída 4,6,8,10,12
Plynárenská 7,9,11
Dlouhá třída 49
K. V. Raise 8,10,12,14
Makarenkova 10
________________________________________________________________________________
3656/53RM/2013 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Anna Maroszová
a Petr Marosz___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+5
v domě na ul. Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbarku
manž. Anně Maroszové, t.b. Nýdek č.p. 264
a Petru Maroszovi, t.b. Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům a to zpětně od 1.1.2013
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a to následovně:
- od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve výši 500,- Kč/měsíc
- od 1.4.2013 ve výši 42,50 Kč/m² podlahové plochy bytu
2. manž. Anně Maroszové, t.b. Nýdek č.p. 264 a Petru Maroszovi,
t.b. Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark udělení výjimky z čl. V,
bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům,
tzn. prominutí úhrady kauce na byt
________________________________________________________________________________
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3657/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denisa Siváková_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Denise Sivákové, t.b. Kapitána Jasioka 862/3, Havířov-Prostřední
Suchá
________________________________________________________________________________
3658/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Nikol Žigová a Edmund Žiga
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Nikol Žigové, t.b. Odboje 720/7, Havířov-Šumbark
a Edmundu Žigovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
3659/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Miloslav Ševčík
a Zlata Ševčíková________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Miloslavu Ševčíkovi a Zlatě Ševčíkové, t.b.Šenovská 739/17,
Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
3660/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Taťána Makulová a Petr Čonka___
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Taťáně Makulové, t.b. Anglická 752/3d, Havířov-Šumbark
a Petru Čonkovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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3661/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Pavel Slowik
a Iveta Slowiková________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Pavlu Slowikovi a Ivetě Slowikové, t.b. Národní tř. 962/27,
Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3662/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lucie Dokoupilová_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Lucii Dokoupilové, t.b. Petra Bezruče 1543/9, Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
3663/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alena Selecká___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Aleně Selecké, t.b. Jarošova 843/22, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
3664/53RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Waszková________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Lence Waszkové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________

23
USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.3.2013

3665/53RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Miroslava Pawlasová____________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 1281/22RM/2011 ze dne 21.9.2011
________________________________________________________________________________
3666/53RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - manž. Barbora
Konyová a Ondrej Konya_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 71 o vel. 0+1 v domě
na ul. Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období s manž. Barborou Konyovou
a Ondrejem Konyou, t.b. Krajní 1569/2, Havířov-Podlesí pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3667/53RM/2013 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Roman Bihari____________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
p. Romanu Biharimu, t.b. Kochova 815/1, Havířov-Šumbark udělení výjimky
z čl. V, bodu 1. Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
________________________________________________________________________________
3668/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Milena Dokoupilová
a Ing. Martin Dokoupil____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Milenou Dokoupilovou a jejím synem Ing. Martinem Dokoupilem,
t.b. Stavbařská 319/9, Havířov-Město k bytu č. 1 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
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3669/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Miloš Jaček,
Věra Jačková a Jan Jaček__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Milošem Jačkem, Věrou Jačkovou a jejich synem Janem Jačkem,
t.b. Jílová 1582/6, Havířov-Podlesí k bytu č. 17 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3670/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Zuzana Burdová
a manž. Emilia Tylová a Zdeněk Tyl________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Zuzanou Burdovou a manž. Emilií Tylovou a Zdeňkem Tylem,
t.b. Švabinského 995/3, Havířov-Město k bytu č. 9 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3671/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Božena Řeháková
a Ing. David Hromek_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Boženou Řehákovou a jejím vnukem Ing. Davidem Hromkem,
t.b. Dlouhá tř. 470/17, Havířov-Město k bytu č. 44 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3672/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Iva Sýkorová
a Bc. Iva Sýkorová ml. a Petra Sýkorová_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi
Ivou Sýkorovou a jejími dcerami Bc. Ivou Sýkorovou a Petrou Sýkorovou,
t.b Antala Staška 1087/3, Havířov-Město k bytu č. 10 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
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3673/53RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Veronika Myjavcová
a Lukáš Myjavec_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Veronikou Myjavcovou a jejím bratrem Lukášem Myjavcem,
t.b. Dlouhá tř. 902/24, Havířov-Město k bytu č. 3 o vel. 0+1
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3674/53RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1251, k.ú. Šumbark_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1251, k.ú. Šumbark o výměře cca 20 m2
paní Vlastě Szostokové, bytem Havířov-Šumbark, Sokolská 28/6
za účelem rozšíření příjezdu ke garáži u RD a oplocení pozemku
________________________________________________________________________________
3675/53RM/2013 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1539/2 o výměře cca 60 m2 a parc.č.1540
o výměře cca 300 m2 a cca 80 m2 (pod zpevněnou plochou),
k.ú. Havířov-město, výměry budou upřesněny geometrickým plánem
paní Anně Michálkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Povoznická 1237/20
za účelem vybudování dětského hřiště a k již zpevněné ploše u polyfunkčnímu
domu Boršičanka, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu
za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
3676/53RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 2096/9, ostatní plocha o výměře 234 m2,
k.ú. Bludovice,
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panu Luboši Vavrincovi, bytem Březová 902/12, Havířov-Bludovice,
za účelem zahrady u rodinného domu, za tržní cenu dle znaleckého posudku
ve výši 98.980,- Kč ( tj. cca 423,- Kč/m2) + 1.700,- Kč za zpracování
znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 100.680,- Kč
________________________________________________________________________________
3677/53RM/2013 - Odkoupení pozemků parc. č. 315/12, parc. č. 315/8, k.ú. Bludovice________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. odkoupení pozemku parc. č. 315/12, ostatní plocha o výměře 7375 m2,
k.ú. Bludovice od vlastníka spol. Hotelová škola a Obchodní akademie
Havířov s.r.o., IČ: 25378066,
za smluvní kupní cenu ve výši 3.745.440,- Kč
nebo
za cenu ve výši dohodnuté s vlastníkem ke dni 25.3.2013
2. odkoupení pozemku parc. č. 315/8, ostatní plocha o výměře 467 m2,
k.ú. Bludovice od vlastníka spol. Vzdělávací akademie Havířov s.r.o.,
IČ: 25354019, za smluvní kupní cenu ve výši 233.500,- Kč
ukládá
zadat zpracování posudku znalce na cenu pozemku parc. č. 315/12, ostatní
plocha o výměře 7375 m2, k.ú. Bludovice
Z: vedoucí OSM
T: 25.3.2013
________________________________________________________________________________
3678/53RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise rozvojové Rady města Havířova
za rok 2012/2013 dle příloh
________________________________________________________________________________
3679/53RM/2013 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK
ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ - změna vlastníka____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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zrušit
usnesení č. 314/16ZM/2012, ze dne 17.12. 2012, 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 365.000,-Kč
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: Dům zdraví Havířov s.r.o., Karvinská 1518/5, Havířov-Město,
IČ: 268 15 176
kupní cena: 365.000,-Kč, stanovena jako cena tržní, dle znaleckého posudku,
akceptovaná zástavním věřitelem, který se vzdá zástavního práva k nemovitosti
________________________________________________________________________________
3680/53RM/2013 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu části pozemku parc. č. 3837, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
cca 970 m2 (přesná výměra bude určena dle GP) 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, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí,
ve vlastnictví společnosti Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město,
Železničářů 3/1492, IČ: 26826399, s tím, že město doplatí
společnosti Autodům Vrána s.r.o. rozdíl ve výši 2 000 000,- Kč
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Bc. Daniel PAWLAS
náměstek primátora
pro sociální rozvoj
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.3.2013
II.část
3681/53RM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem
3682/53RM/2013 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město
3683/53RM/2013 - Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s.p., k.ú. Bludovice
3684/53RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
3685/53RM/2013 - Pronájem pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.
3686/53RM/2013 - Výpověď z pronájmu části pozemku parc.č. 2029, k.ú. Havířov-město
3687/53RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění II
3688/53RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
3689/53RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.
3690/53RM/2013 - Objekt U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark
3691/53RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části H objektu Radnice
3692/53RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor - spol. FOKUS optik a.s.
3693/53RM/2013 - Pronájem výstavní a prodejní galerie
3694/53RM/2013 - Výsledky inventarizací majetku města za rok 2012 – inventarizační zpráva
3695/53RM/2013 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
Převod movitých věcí příspěvkovým organizacím
3696/53RM/2013 - „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu
bývalého dolu Dukla“, dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci
3697/53RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
3698/53RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
Nadací OKD
3699/53RM/2013 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov
3700/53RM/2013 - Informativní zpráva o přijatých darech příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2012
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3701/53RM/2013 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2013
z rozpočtu odboru školství a kultury
3702/53RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
3703/53RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
z rozpočtu odboru školství a kultury
3704/53RM/2013 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2013/2014
3705/53RM/2013 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2013
3706/53RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – označení místa, kde se
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby – ASTERIX - středisko
volného času Havířov, příspěvková organizace
3707/53RM/2013 - Žádost o povolení splátkového kalendáře Ing. Janu Garayovi
3708/53RM/2013 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012
3709/53RM/2013 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města
za rok 2012
3710/53RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ a návrh čerpání finančních prostředků
Fondu veřejně prospěšných aktivit
3711/53RM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – zajištění péče o děti ve věku
do sedmi let
3712/53RM/2013 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2012) v rámci IPRM
pro ROP „Přitažlivé město Havířov“
3713/53RM/2013 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2012)
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“
3714/53RM/2013 - Integrovaný plán rozvoje města – „Zóna Šumbark II Za Teslou“
– nové složení Řídícího výboru IPRM IOP
3715/53RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
3716/53RM/2013 - Změny v povodňové komisi
3717/53RM/2013 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín
3718/53RM/2013 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí
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3719/53RM/2013 - Těžby v lesích na území města Havířova ve správě Lesů České
republiky, s.p.
3720/53RM/2013 - Informace o provedených kontrolách na úseku odpadového hospodářství
v letech 2011 a 2012
3721/53RM/2013 - Přehled veřejných zakázek nad 1 mil.Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012
3722/53RM/2013 - Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“
– předběžné oznámení veřejné zakázky
3723/53RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – změna
a částečné zrušení části usnesení čís. 105/4ZM/2011 o podmínkách
poskytnutí bezúročných půjček
3724/53RM/2013 - Spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK
na ul. Anglická - Havířov“ - změna usnesení č. 651/12/ZM/08 o budoucí
realizaci a financování stavby
3725/53RM/2013 - Žádost o podání projektu „Podpora transformace chráněného bydlení
SANTÉ“
3726/53RM/2013 - Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku
„Dopravní terminál Havířov“ - změna usnesení č. 671/15/ZM/2012
3727/53RM/2013 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební
období 2013 – 2017
3728/53RM/2013 - Splašková kanalizace Skleníky, Havířov (číslo stavby 12022) - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
3729/53RM/2013 - Členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady
3730/53RM/2013 - Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
3731/53RM/2013 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova
3732/53RM/2013 - OŘ/18/ORG/12 – „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního
města Havířova, příspěvkových organizací a obchodních společností“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
3733/53RM/2013 - Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu – incidenční spor
s insolvenčním správcem o pohledávku
3734/53RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój
v Polsku
3735/53RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
32
USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.3.2013

PŘEHLED USNESENÍ

z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.3.2013
II.část
3681/53RM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
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 splátkách:
- 1. splátka ve výši 2.476.000,- Kč bude zaplacena do 31.12. 2013
- 2. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12. 2014
- 3. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12. 2015
- 4. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12. 2016
- 5. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12. 2017
- návrh na vklad podá MSK do 30 dnů po zaplacení 1. splátky
- MSK použije min. 50% z doplatku hodnoty směňovaného majetku
do oprav krytého bazénu na ul. Opletalova 8a, Havířov-Šumbark
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:
- obdarovaný se zavazuje, že o převáděnou nemovitost bude řádně pečovat
a užívat ji pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury,
sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti
občanů a nepřevede ji do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
- v případě, že obdarovaný poruší povinnosti je dárce oprávněn od smlouvy
odstoupit, dále je obdarovaný povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši 10.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní
pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem
k její úhradě písemně vyzván
________________________________________________________________________________
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3682/53RM/2013 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 2837/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 17985 m2, užívaného jako přístupové
komunikace v areálu garáží ul. Garážnická, v Havířově-Městě,
výpůjčiteli: sdružení Startklub Havířov o.s., se sídlem: Garážnická 1/508,
Havířov-Město, IČ: 005 33 181, pro účely provozování a údržby areálu garáží
________________________________________________________________________________
3683/53RM/2013 - Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s.p., k.ú. Bludovice_____
Rada města Havířova
schvaluje
nájem pozemků v lesním úseku ul. Přátelství, k.ú. Bludovice, parc.č. 2973/1
o výměře 1142 m2, parc.č. 2973/4 o výměře 232 m2, parc.č. 2973/5
o výměře 515 m2,
pronajímatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, lesní správa
Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 421 96 451
doba nájmu: na dobu určitou od 1.7.2013 do 3.6.2018
nájemné: 15,-Kč/m2/rok, tj. za výměru 1889 m2 celkem 28 335,- Kč/rok,
bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3684/53RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark, dle geometrického
plánu označenou jako parc.č. 2411/19, o výměře 400 m2, k.ú. Šumbark,
panu Bc. Ondřeji Vavříčkovi, bytem Moravská 477/39, Havířov-Šumbark,
jako komunitní zahrada, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s účinností od 1.4. 2013, s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční
výpovědní lhůtě z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení
silnice“, výše nájemného dle: „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků
a o zřízení věcného břemene“ ve výši 3.600,-Kč/rok
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3685/53RM/2013 - Pronájem pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.________________
Rada města Havířova
schvaluje
nájem pozemků parc.č. 3965/2, ost.plocha o výměře 6 m2, parc.č. 3973/2,
ost.plocha o výměře 8 m2 a parc.č. 3978/1, ost.plocha o výměře 94 m2,
všechny v kat. území Havířov-město
od Lesů ČR s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ: 42196451
na dobu určitou od 1.5.2013 do 31.4.2018
za smluvní nájemné ve výši 2 700,- Kč /ročně + DPH (tj. 25,- Kč/m2/rok)
s tím, že město uhradí Lesům ČR s.p. zpětný nájem
za období 3 let ve výši 8 100,- Kč + DPH
________________________________________________________________________________
3686/53RM/2013 - Výpověd z pronájmu části pozemku parc.č. 2029, k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy čj. 158/OSM/08 na část pozemku parc.č. 2029
o výměře cca 3 600 m2, k.ú. Havířov-město, na kterém bylo umístěno závěsné
lanové centrum panu Janu Bolfovi, bytem Havířov-Město, Astronautů 1133/1
neschvaluje
odkoupení zařízení lanového centra za smluvní kupní cenu
ve výši 300 000,- Kč od pana Jana Bolfa, bytem Havířov-Město,
Astronautů 1133/1 s tím, že urychleně odstraní veškeré zařízení lanového
centra, aby nedošlo ke zranění osob
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem výpovědi dle bodu 1.
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
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3687/53RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění II______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 1145: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2656 a 1630,
k.ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví povinného, statutárního města Havířova, v rozsahu cca 118 m2
ve prospěch oprávněného: SMP Net, s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, IČ:277 68 961,
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311,
vlastníka přeložky NTL plynu,
hodnota věcného břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, protože se jedná
o přeložku vyvolanou stavbou města.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem budoucí a konečné smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3688/53RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 113/2,
113/4, k.ú. Bludovice, dle GP č. 3635 – 769/2012 ze dne 19.10.2012
za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a přípojkové
skříně, za jednorázovou úhradu při výměře 115,48 m2
ve výši 23.096,- Kč + DPH
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 3737,
3738/1, 3748/1, 3752, k.ú. Havířov - město, dle GP č. 1856 – 18/2012
ze dne 18.12.2012 za účelem umístění zemního kabelového vedení VN 22kV
v rámci stavby: „ Havířov, Železničářů, DTS, kVN, NNk, NNv – I. etapa“,
č. stavby IE – 12 – 8001675“
a jednorázovou úhradu při výměře 288 m2 ve výši 57.600,- Kč + DPH
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
3689/53RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, za účelem uložení
podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby : „Metropolitní optická síť –
VIII. etapa, 3. stavba“ za jednorázovou úhradu při výměře 666,71 m2, ve výši
83.339,- Kč + DPH a to:
dle GP č. 1821 - 802_A/2011, parc.č.357, 358, 367, 377, 406, 410, 415, 418,
k.ú. Havířov-město
dle GP č. 1821 - 802_B/2011, parc.č. 447, 563, 574, k.ú. Havířov-město
dle GP č. 1900 - 754/2012, parc.č. 492, 494/1, 500, 509, 510, 518,
k.ú. Havířov-město
dle GP č. 1902 – 796/2012, parc.č. 396, 398, 406, k.ú. Havířov-město
dle GP č. 1907 – 817/2012, parc.č. 1146, 1159, k.ú. Havířov-město
dle GP č. 1908 – 819/2012, parc.č. 1265, 1273/1, 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 .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
3690/53RM/2013 - Objekt U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 847,63 m3 v objektu U Jeslí 2,
Havířov-Šumbark, a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3414 m2
v k.ú. Šumbark, družstvu Handicap výrobní družstvo invalidů, IČ: 27923592,
ke zřízení digitalizační linky, za podmínek:
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- nájemné za nebytové prostory:
suterén o výměře 232,24 m2 1,- Kč/m2/rok bez DPH
přízemí (bez teras) o výměře 423,45 m2 287,- Kč/m2/rok bez DPH
1. patro (bez teras) o výměře 191,94 m2 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za pozemek o výměře 3414 m2 10,- Kč/m2/rok za 300 m2
a za každý
další m2 6,- Kč/m2/rok
- nájemce bude pravidelně zajišťovat údržbu zeleně a údržbu a opravy oplocení
zahrady
- nájemce na své náklady zajistí montáž oplocení mezi pozemky parc.č. 196
(MŠ) a parc. č. 198 (bývalé jesle)
- nájemce bude na své náklady provádět údržbu a opravy nebytových prostor
- nájem na dobu určitou 10 let od 1.4.2013 s možností prodloužení
- nájemce provede investice na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu
- nájemce bude zaměstnávat min. 50% zaměstnanců se zdravotním postižením
- v objektu nesmí být umístěna restaurace, herna.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
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 parc.č. 198, ostatní plocha o výměře 3414 m2,
vše v k. ú. Šumbark, spol. Kulig a.s., IČ: 27830420,
k provozování ubytovny pro lidi bez domova a další charitativní činnost
________________________________________________________________________________
3691/53RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v části H objektu Radnice_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře o výměře 36,51 m2
a samostatného WC o výměře 1,92 m2, o celkové výměře 38,43 m2,
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
p. Tomáši Nevrlkovi, IČ: 67309551, k provozování
finančně-poradenských služeb spol. PARTNERS For Life Planning a.s.
________________________________________________________________________________
3692/53RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor - spol. FOKUS optik a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 88,85 m2
v přízemí obytného domu na ul. Fibichova 228/23, Havířov-Město,
nájemci spol. FOKUS optik a.s., IČ: 25639854,
k dalšímu provozování prodejny oční optiky
________________________________________________________________________________
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3693/53RM/2013 - Pronájem výstavní a prodejní galerie________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 153 m2 na ul. Dělnické 18,
Havířov-Město,
MgA. Jaroslavu Kociánovi, IČ: 73175099, jako výstavní a prodejní galerii
a k poskytování služeb – velkoplošný tisk fotografií, výrobu paspart a rámů,
prodej výtvarných potřeb, za podmínek:
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH
- platba nájmu měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu dluhu
na nájemném měsíční výpovědní lhůta
- stavební úpravy nebytových prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
3694/53RM/2013 - Výsledky inventarizací majetku města za rok 2012 – inventarizační zpráva
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu Hlavní inventarizační komise při Magistrátu města Havířova
o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků provedené
ke 31.12.2012, dle přílohy
________________________________________________________________________________
3695/53RM/2013 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
Převod movitých věcí příspěvkovým organizacím______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
I. předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2,
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00 30 67 54 ke dni nabyti vlastnictví statutárním městem Havířov:
- pozemek parc. č. 1248/7, o výměře 2567 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
v k. ú. Prostřední Suchá
- budovu bez čísla popisného i evidenčního (stavba občanského využití –
tribuna) na pozemku parc.č. 1248/7, kat. území Prostřední Suchá,
vč. všech součástí a příslušenství - technická obsluha tribuny a kryt tribuny
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2. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviná, IČ: 62 33 12 21,
majetek pořízený v rámci akce 9012 – urbanizace školní zahrady
ZŠ Gorkého:
- stavbu zahrady v pořizovací ceně 1 530 214,80 Kč realizovanou v rámci
akce 9012 a situovanou na pozemku parc. č. 1430 v k.ú. Havířov-město
- mobiliář v celkové pořizovací ceně 469 524,- Kč
3. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 31 79 85,
technické zhodnocení budovy Společenského domu – stavební úpravy
v celkové pořizovací ceně 1 219 610,- Kč
4. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizaci, IČ: 70 95 81 65, majetek pořízený
v rámci akce 11048 - oprava kanalizační přípojky ZŠ Jarošova:
- přístupové komunikace (chodníky) v pořizovací ceně 363 557,- Kč
na pozemku parc. č. 688/1, kat. území Šumbark
II. bezúplatný převod samostatných movitých věcí
1. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 31 79 85:
- dlouhodobý hmotný majetek - řídící jednotka osvětlení za 43 560,- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozvaděč a klimatizační jednotky
v celkové pořizovací ceně 99 072,- Kč
2. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizaci, IČ: 70 95 81 65:
- mobiliář (lavičky a odpadkové koše) umístěný před vstupem do budovy
školy v celkové pořizovací ceně 36 253,- Kč
________________________________________________________________________________
3696/53RM/2013 - „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu
bývalého dolu Dukla“, dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
uzavření dodatku č. 2 k smlouvě č.78/OPS/10/ ze dne 16.2.2010
o spolupráci se společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a s Dukla Industrial
Zone, a.s., kterým bude změněn Úvod, bod 4. takto:
„Město má dále zájem na koupi tribuny na městském fotbalovém stadionu.
Společnost se zavazuje zajistit převod tribuny ze společnosti RPG RE COM
po zahájení stavby jako jeden z výrazů podpory sportovních
a kulturních akcí města.“
________________________________________________________________________________
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3697/53RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) takto:
- v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město (IČ: 64 08 47 44),
- v celkové výši 500,- Kč od společnosti PROMOS ALFA spol. s.r.o.,
Dělnická 51, 735 64 Havířov-Suchá (IČ: 62 30 23 88),
- v celkové výši 10.000,- Kč od MUDr. Vítězslavy Brabcové,
Astronautů 1/1133, 736 01 Havířov-Město (IČ: 48 42 65 21),
- v celkové výši 2.000,- Kč od společnosti IRIS ELEKTRO, s.r.o.,
Jarošova 1217/29b, 736 01 Havířov-Šumbark (IČ: 26 83 93 42)
dle přílohy č. 1
2. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13) takto:
- v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Třinecká Klimatizace, a.s.,
Frýdecká 126, 739 61 Třinec (IČ: 26 82 03 07),
- v celkové výši 1.000,- Kč od společnosti BEA-INTEROBCHOD,
spol. s.r.o., Řadova č. 1119, 735 14 Orlová-Poruba (IČ: 49 60 75 53),
- v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s.,
Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město (IČ: 25 37 56 01),
- v celkové výši 1.000,- Kč od společnosti INFO PRESS s.r.o., Opletalova 2,
736 01 Havířov-Šumbark (IČ: 28 63 99 28),
- v celkové výši 6.050,- Kč od společnosti DANKO-Daniel Kopečný,
Školní 41, 736 01 Havířov – Šumbark (IČ: 41 39 97 90)
dle přílohy č. 2
3. Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město
(IČ: 00 31 79 85) v celkové výši 20.000,- Kč
od společnosti MINIBAZAR. CZ, Františka Lýska 1603/14, 700 30
Ostrava – Jih, Bělský les (IČ: 69 98 49 21) dle přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
3698/53RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
Nadací OKD_____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace Nadací OKD v celkové
výši 170.000,- Kč příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 1
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Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 30) na projekt:
Společně 2013
………………………….……………… 170.000,- Kč
________________________________________________________________________________
3699/53RM/2013 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. ukončení výkonu funkce člena školské rady, pana Radima Mudry,
na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
ke dni 10.3.2013
2. ukončení výkonu funkce člena školské rady, Ing. Karla Šlachty,
na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace ke dni 10.3.2013
jmenuje
1. pana Radima Mudru, bytem Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark členem
školské rady na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviná ke dni 14.3.2013
2. Ing. Karla Šlachtu, bytem Edisonova 13, Havířov-Město členem školské rady
na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace ke dni 14.3.2013
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů
ukládá
1. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady
2. předat jmenovací dekrety novým členům školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2013
________________________________________________________________________________
3700/53RM/2013 - Informativní zpráva o přijatých darech příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2012____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o přijatých finančních a věcných darech příspěvkovými
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organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2012
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
3701/53RM/2013 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2013
z rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2013 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
pověřit
podpisem dohody o poskytnutí dotace Bc. Daniela Pawlase, náměstka
primátora pro sociální rozvoj
________________________________________________________________________________
3702/53RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ 61 98 86 00):
telefonní ústředna s faxem, invent. č. HIM 022/14,
v pořizovací ceně 120.563,90 Kč včetně DPH
________________________________________________________________________________
3703/53RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
z rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním
školám a mateřským školám v celkové výši 2.617.000,- 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 2013
o uvedené částky dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
3704/53RM/2013 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2013/2014___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
na území města Havířova pro školní rok 2013/2014
ve dnech 14. a 15. května 2013, a to první den zápisu
od 8:00 hod. do 16:00 hod. a druhý den zápisu od 8:00 hod. do 13:00 hod.
ukládá
oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelům mateřských škol
zřízených statutárním městem Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3705/53RM/2013 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2013_______
Rada města Havířova
schvaluje
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2013, dle přílohy č.1
ukládá
zaslat oznámení o přerušení provozu mateřských škol dotčeným školám
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3706/53RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – označení místa, kde se
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby – ASTERIX - středisko
volného času Havířov, příspěvková organizace________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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provedení zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, a to označení místa,
kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby dle přílohy č. 1
ukládá
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2013
________________________________________________________________________________
3707/53RM/2013 - Žádost o povolení splátkového kalendáře Ing. Janu Garayovi____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Ing. Jana Garaye o povolení splátkového kalendáře dle přílohy č. 3
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádost Ing. Jana Garaye o povolení splátkového kalendáře dle přílohy č. 3
neschválit
vrácení nevyúčtované dotace za rok 2012 poskytnuté Ing. Janu Garayovi
na letenky WFG SYDNEY 2012 (Světové hasičské hry) ve splátkách
________________________________________________________________________________
3708/53RM/2013 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10
– „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2012
dle přílohy č. 1
schválit
výjimku z čl. V a čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Havířova ze dne 14.11.2011, pro HC AZ Havířov 2010 o.s.
________________________________________________________________________________
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3709/53RM/2013 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města
za rok 2012_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova
za rok 2012
ukládá
předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na
protidrogovou politiku města začátkem následujícího roku
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2014
________________________________________________________________________________
3710/53RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ a návrh čerpání finančních prostředků
Fondu veřejně prospěšných aktivit__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
změnu názvu příjemce dotace na rok 2013 Střední školy řemesel a služeb,
Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97, 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 2013
I. z mimosportovní sféry v celkové výši 3 778 000,- Kč, a to takto:
sociální oblast
1 000 000,- Kč dle přílohy č. 1
kulturní oblast
1 533 000,- Kč dle přílohy č. 2
školská oblast
900 000,- Kč dle přílohy č. 3
oblast partnerských vztahů
100 000,- 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 6 165 000,- Kč dle přílohy č. 6
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2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 1 - 6
3. návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit dle přílohy č. 10
se stanovením prioritních projektů pro rok 2013 takto:
Projekt poř. č. 1 „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten - I. fáze
rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“
(HC AZ Havířov 2010 o.s.)
Výše čerpání: 1 mil.
Projekt poř. č. 2 „Vybavení tělocvičny gymnastickým náčiním“ - 1.etapa
(ZŠ Žákovská)
Výše čerpání: 2 mil.
Projekt poř. č. 6 „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten posilovny
a aerobiku, rekonstrukce podlah, osvětlení,
vzduchotechniky, izolace, dlažby a obkladů, aj… „
(Sportovní klub vzpírání Baník Havířov)
Výše čerpání: 1 mil.
Projekt poř. č. 7 „Zastřešení 2 tenisových dvorců - krytá tenisová hala“
(Tenisový klub Havířov)
Výše čerpání: 10 mil.
Projekt poř. č. 9 „Lezecká stěna“
(Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov)
Výše čerpání: 200 000,- Kč
s tím, že podle vývoje příjmů Fondu veřejně prospěšných aktivit budou
postupně navrhovány další prioritní projety
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
T: červen 2013
________________________________________________________________________________
3711/53RM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – zajištění péče o děti ve věku
do sedmi let_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení provozu Sdružení pro činnost Soukromé mateřské školy K.Čapka ,
IČ 66 18 24 76 (dále jen „SMŠ K. Čapka“) dne 4.3.2013
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schvaluje
1. ukončení ke dni 7.3.2013 smlouvy o výpůjčce zn. E/493/1026/OŠK/01
ze dne 6.8.2001, kterou město Havířov vypůjčilo SMŠ K. Čapka
(IČ 66 18 24 76):
- budovu č.p. 800 na ul. K. Čapka 8 v k.ú. Havířov-město
- zahradu na parcele č. 655 o výměře 3 334 m2
(po digitalizaci nově označeno jako pozemek parc.č.705
o výměře 3371 m2) v k.ú. Havířov-město
- movitý majetek (2 klavíry Petrof)
2. uzavření smlouvy o výpůjčce od 8.3.2013 mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova (IČ 603 37 583),
kterou město vypůjčuje:
- budovu č.p. 800 na pozemku parc.č. 704, a pozemek parc.č. 704, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 344 m2 v k.ú. Havířov-město,
na ul. K. Čapka 8/800 v Havířově -Město
- pozemek parc.č. 705, ostatní plocha o výměře 3 371 m2
v k.ú. Havířov-město
- 2 klavíry Petrof
aby byla zajištěna péče o děti, které navštěvovaly SMŠ K. Čapka,
3. uzavření smlouvy o výpůjčce od 8.3.2013 mezi SMŠ K. Čapka a statutárním
městem Havířov, kterou SMŠ K. Čapka vypůjčuje movitý majetku
(nábytek a hračky dle Přílohy č. 2)
k zajištění péče o děti, které navštěvovaly SMŠ K. Čapka
4. zajištění stravování dětí, které navštěvovaly SMŠ K. Čapka, dovozem stravy
ze Základní školy a Mateřské školy Havířov – Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace (dále jen ,,ZŠ Na Nábřeží“) za stávajících cen
(33,- Kč/dítě/den – jídlo pro děti od 3 do 6 let věku, 37,- Kč/dítě/den – jídlo
pro děti 7 let věku) s tím, že mzdové náklady ve výši 17,- Kč/1 jídlo/den
(kalkulace pro cizí strávníky) budou uhrazeny z rozpočtu města Havířova,
OJ 3 a režijní náklady ve výši 9,- Kč/1 jídlo/den (kalkulace pro cizí
strávníky) budou hrazeny z rozpočtu ZŠ Na Nábřeží
5. u příspěvkové organizace města Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15,
IČ 65 89 07 01 od 1.5.2013
- zvýšení kapacity mateřské školy z 76 na 146 dětí,
- stanovení kapacity školní jídelny na 70 strávníků
6. výši úhrady za pobyt dítěte v zařízení pro zabezpečování péče o všestranný
rozvoj dětí ve věku do sedmi let na pracovišti Karla Čapka 8 v HavířověMěstě, které provozuje příspěvková organizace Sociální služby města
Havířova, ve výši 650,- Kč/1 dítě/1 měsíc
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
1. od 8.3.2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby
města Havířova (IČ 603 37 583) v Článku IV odst. 2 bod 2.3. takto:
„2.3 zabezpečování péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do sedmi let.“
2. od 1.5.2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov-Město Lípová 15, IČ 65 89 07 01 v Článku II do kterého se vkládá
nový odst. 5 tohoto znění:
„5. Odloučené pracoviště: 736 01 Havířov-Město, Karla Čapka 800/8“
3. předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27 odst. 2
písm.e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové
organizaci Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01
s účinností od 1.5 2013:
- budova č.p. 800, na pozemku parc.č. 704, a pozemek parc.č. 704, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 344 m2, k.ú. Havířov-město na ul. K. Čapka 8
v Havířově-Město
- pozemek parc.č. 705, ostatní plocha o výměře 3371 m2
v k.ú. Havířov-město
- movitý majetek (2 klavíry Petrof, nábytek a hračky dle Přílohy č. 2 )
pověřit
podpisem dodatků zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora
města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj
ukládá
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2013
________________________________________________________________________________
3712/53RM/2013 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2012) v rámci IPRM
pro ROP „Přitažlivé město Havířov“________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012 v rámci IPRM pro ROP
„Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy
________________________________________________________________________________
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3713/53RM/2013 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2012)
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy
________________________________________________________________________________
3714/53RM/2013 - Integrovaný plán rozvoje města – „Zóna Šumbark II Za Teslou“
– nové složení Řídícího výboru IPRM IOP___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nové složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
3715/53RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.3.2013 dle přílohy.
________________________________________________________________________________
3716/53RM/2013 - Změny v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
pana Mgr. Marka Vlachopulose z Povodňové komise města Havířova
jmenuje
pana Ing. Jiřího Revendu členem Povodňové komise města Havířova
________________________________________________________________________________
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3717/53RM/2013 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody
Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, ve výši 30 000,- Kč
na provoz Stanice pro záchranu živočichů a střediska ekologické výchovy
v Bartošovicích na Moravě
________________________________________________________________________________
3718/53RM/2013 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotací základní organizaci Českého svazu včelařů v Havířově,
IČ 63 73 02 35, ve výši 50 000,- Kč a základní organizaci Českého svazu
včelařů v Horní Suché, IČ 64 62 84 42, ve výši 20 000,- Kč na léčbu a rozvoj
včelařství, z Fondu životního prostředí
________________________________________________________________________________
3719/53RM/2013 - Těžby v lesích na území města Havířova ve správě Lesů České
republiky, s.p.___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o plánovaných těžbách v lesích na území Havířova
ve správě Lesů České republiky, s.p.
________________________________________________________________________________
3720/53RM/2013 - Informace o provedených kontrolách na úseku odpadového hospodářství
v letech 2011 a 2012_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o provedených kontrolách na úseku odpadového hospodářství
v letech 2011 a 2012 a plánu kontrol na rok 2013
________________________________________________________________________________
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3721/53RM/2013 - Přehled veřejných zakázek nad 1 mil.Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled veřejných zakázek nad 1 mil. Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
přehled veřejných zakázek nad 1 mil. Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012
Z: vedoucí OIV
T: 3/2013
________________________________________________________________________________
3722/53RM/2013 - Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“
– předběžné oznámení veřejné zakázky ____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky Stavba č. 10064 IPRM pro
IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa„ vč. odůvodnění účelnosti ve znění
přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek
pověřuje
1. společnost VIA Consult a.s., IČ: 250 84 275, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II
Za Teslou – 4. etapa“ v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2. podpisem mandátní smlouvy se společností VIA Consult a.s. na realizaci
zadávacího řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu se společností VIA Consult a.s. k podpisu
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2. zajistit odeslání Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce
do Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 31.3.2013
________________________________________________________________________________
3723/53RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – změna
a částečné zrušení části usnesení čís. 105/4ZM/2011 o podmínkách
poskytnutí bezúročných půjček_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
změnit
usnesení č. 105/4ZM/2011 ze dne 28.2.2011, kterým byly schváleny principy
smluvních vztahů pro účely vybudování kanalizačních přípojek v části
schvaluje bod 3. takto:
„3. poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek
k nemovitosti v jejich vlastnictví, na základě jejich žádosti, na vybudování
soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované
projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových
prací (dále jen „půjčka“) za těchto podmínek:
a) splatnost půjčky v pravidelných měsíčních splátkách:
do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč
do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč
do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč
od měsíce následujícího od poskytnutí půjčky, s možností předčasného
splacení neuhrazeného zůstatku půjčky
b) vlastník připojované nemovitosti uzavře před podáním žádosti o půjčku
s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov a.s.)
Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti
c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o půjčku Smlouvu
o výstavbě a financování kanalizační přípojky, byla-li část kanalizační
přípojky vybudována na náklady města Havířova
d) v případě zmaření účelu půjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti
k příslušné stoce kanalizačního řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí půjčky
nebo do 9 měsíců ode dne uvedení příslušné stoky kanalizačního řadu do
provozu) bude sjednána smluvní pokuta 25.000,- Kč
e) při nedodržení termínů splatnosti půjčky (splátek) déle než tři měsíce
bude požadován zákonný úrok z prodlení a dlužník ztratí výhodu splátek“
________________________________________________________________________________
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3724/53RM/2013 - Spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK
na ul. Anglická - Havířov“ - změna usnesení č. 651/12/ZM/08 o budoucí
realizaci a financování stavby_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o průběhu příprav
návrhu dohody mezi městem a krajem o budoucí realizaci a financování
stavby ze dne 4.3.2012 dle Přílohy č. 1
2. změnu podmínek spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil.II/479
a MK na ul. Anglická-Havířov“ dle Přílohy č. 3
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o průběhu příprav
návrhu dohody mezi městem a krajem o budoucí realizaci a financování
stavby ze dne 4.3.2012 dle Přílohy č. 1
2. změnu podmínek spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil.II/479
a MK na ul. Anglická-Havířov“ dle Přílohy č. 3
schválit
1. změnu usnesení č. 651/12/ZM/08 ze dne 3.11.2008 v části „schvaluje“
takto:
schvaluje
v rámci přípravy realizace stavby: „Okružní křižovatka silnice II/479
s MK Anglická Havířov-Šumbark“ (dále jen „stavba“) jejímž stavebníkem
je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692
budoucí spolufinancování stavby, s předpokládanými náklady na stavební
práce v celkové výši 33 172 269,- Kč vč. DPH s tím, že statutární město
Havířov uhradí náklady na tyto stavební objekty:
SO 01.1 chodníky a cyklistická stezka, SO 02 veřejné osvětlení v celkové
výši 2 216 209,- Kč vč. DPH a bude spolufinancovat úplatu za výkon funkce
koordinátora BOZP podle podílu stavebních nákladů města na celkových
nákladech stavby
2. uzavření Dohody o budoucí realizaci a financování stavby „Okružní
křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická-Havířov s Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692 dle Přílohy č. 3
3. ukončení Dohody o budoucí realizaci a financování stavby č. 863/OSM/08
ze dne 20.11.2008 se Správou silnic Moravskoslezského kraje,
přísp. organizace, se sídlem Úprkova1, Ostrava, IČ: 00095711
dle Přílohy č.2 a to po nabytí platnosti a účinnosti Dohody o budoucí
realizaci a financování stavby s Moravskoslezským krajem dle Přílohy č.3
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jmenovat
člena komise pro hodnocení nabídek a jeho náhradníka v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby:
Člen:
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Náhradník:
Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby
pověřit
1. primátora statutárního města Havířova podpisem Dohody o budoucí realizaci
a financování stavby s Moravskoslezským krajem
Z: vedoucí OIV
T: po předložení návrhu
KÚ MSK
2. primátora statutárního města Havířova podpisem Ukončení dohody
o budoucí realizaci a financování stavby se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Z: vedoucí OSM
T: po nabytí platnosti
a účinnosti nové
dohody
3. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo
se zhotovitelem stavby
Z: vedoucí OIV
T: po předložení návrhu
KÚ MSK
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem mandátní smlouvy
na výkon koordinátora BOZP
Z: vedoucí OIV
T: po předložení návrhu
KÚ MSK
________________________________________________________________________________
3725/53RM/2013 - Žádost o podání projektu „Podpora transformace chráněného bydlení
SANTÉ“________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání projektu „Podpora transformace chráněného bydlení SANTÉ“
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
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3726/53RM/2013 - Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku
„Dopravní terminál Havířov“ – změna usnesení č. 671/15/ZM/2012______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Dopravní terminál
Havířov po dopracování projektové dokumentace stavby
„Dopravní terminál Havířov“ z částky 124.550.000,- Kč bez DPH
(část I. Projektu činí 67.500.000,- Kč bez DPH a část II Projektu
činí 57.050.000,- Kč bez DPH)
na částku 157.003.154,- Kč bez DPH (část I. Projektu činí 79.469.240,- Kč
bez DPH a část II. Projektu činí 77.533.914,- Kč bez DPH).
2. změnu limitu veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení
z podlimitní na nadlimitní veřejnou zakázku
schválit
3. změnu usnesení č. 671/15/ZM/2012 ze dne 5.11.2012 v části „Příloha č. 1“
takto:
čl. II odst. 2 Smlouvy o sdružení zadavatelů nově zní:
„2. Veřejná zakázka bude zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební
práce v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle čl. I. odst. 2 této smlouvy
činí 157.003.154,-Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota díla pro část
I. Projektu činí 79.469.240,-Kč bez DPH a předpokládaná hodnota díla
pro část II Projektu činí 77.533.914,-Kč bez DPH. „
pověřit
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o sdružení
zadavatelů
Z: vedoucí OIV
T: 4/2013
________________________________________________________________________________
3727/53RM/2013 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební
období 2013 – 2017_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova zvolit
pro volební období 2013 – 2017 níže uvedené kandidáty na přísedící
Okresního soudu v Karviné
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Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Příjmení, jméno, titul
Banotová Iveta, DiS.
Bilan Věslav
Brandstiller Josef
Brůnová Dana
Byrtusová Jana
Dobeš Martin, Mgr. Bc.
Drápal Petr
Elischerová Renata, JUDr.
Formánková Anna
Fuzková Marie
Hakenová Karla
Hladký Jan
Hradilová Jana
Hruška Jaroslav
Jarošíková Štefania
Jasiok Václav
Kasalovská Milada, Mgr.
Klemsa Miroslav
Kleslo Jan
Kocourková Marie
Kostelníčková Marie, Mgr.
Koštiál Karel
Krátký Ota
Kristian Libor, Mgr.
Krzyžánková Jana, Ing.
Kubátová Martina, Mgr.
Kupczak Stanislav
Kupczaková Irena
Kurcová Olga
Kurej Vasiĺ
Kyselková Jarmila
Lišková Zlatuška
Malíř Dalibor
Menšík Milan, Ing.
Michalová Irena
Mrózková Jarmila
Omamiková Jiřina
Opavský Mario
Ošívka Vojtěch
Paloncová Ilona
Petr Petr
Podlucká Jana
Probošt Adolf
Rovňan František, Mgr.Ing.
Sladčík Zdeněk
Slívová Růžena
Staňurová Olga

Trvalé bydliště
H-Podlesí, Kosmonautů 1230/31
H-Podlesí, Jurije Gagarina 1492/17
H-Podlesí, Kollárova 1278/3
H-Podlesí, Jurije Gagarina 1499/15
H-Město, Československé armády 202/7
H-Město, Dělnická 434/1a
H-Město, Lašská 1158/4
H-Šumbark, Nákupní 473/11
H-Podlesí, Okrajová 1353/13
H-Podlesí, Točitá 1181/4
H-Podlesí, Družstevnická 1128/24
H-Šumbark, Mládí 1148/25
H-Město, Na Nábřeží 750/141
H-Podlesí, Kubelíkova 1312/2
H-Město, Karvinská 1185/8
H-Podlesí, Františka Hrubína 1536/3
H-Podlesí, Družstevnická 1129/22
H-Podlesí, Petra Bezruče 1538/2
H-Město, Matuškova 1054/10
H-Město, Moskevská 1111/1c
H-Město, Karvinská 1233/38
H-Dolní Datyně, Občanská 121/1
H-Město, Vardasova 454/10
H-Šumbark, Podlesní 112/6
H-Město, Na Nábřeží 100/59
H-Město, Olbrachtova 73/6
H-Bludovice, Na Záguří 587/21c
H-Bludovice, Na Záguří 587/21c
H-Město, Nedbalova 620/2
H-Prostřední Suchá, Na Bělidle 1230/45
H-Podlesí, Družstevnická 1128/24
H-Město, Karvinská 1185/8
H-Město, Hlavní třída 168/46
H-Město, Eduarda Urxe 284/3
H-Město, Turgeněvova 895/6
H-Životice, U Křížů 152/6
H-Šumbark, Okružní 819/3
H-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1261/7
H-Šumbark, Emy Destinnové 1163/10
H-Město, Makarenkova 518/4
H-Prostřední Suchá, Na Bělidle 1222/31
H-Město, Janáčkova 364/2
H-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1481/12
H-Město, Stavbařská 325/5
H-Podlesí, Dlouhá třída 1135/85c
H-Podlesí, Družstevnická 1114/8
H-Podlesí, Želivského 1343/6
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48. Stoklasa Jaroslav
H-Šumbark, Školní 277/39
49. Ševčíková Lenka
H-Podlesí, Karolíny Světlé 1393/5
50. Šiška Dezider
H-Město, Pavlovova 588/12
51. Tlolková Věra
H-Šumbark, Emy Destinnové 1169/1c
52. Treichelová Rudolfa, Mgr.
H-Podlesí, Družstevnická 1129/22
53. Valvodová Marie
H-Město, Hlavní třída 439/71
54. Vašutová Daniela
H-Město, Hlavní třída 303/27
55. Veselá Agnesa
H-Město, A. S. Puškina 906/6
56. Vojáčková Anežka
H-Město, Sadová 138/23
57. Wernerová Aurelie
H-Podlesí, Dlouhá třída 1141/89c
58. Zelinová Charlotta
H-Životice, Na Dolanech 88/13
59. Zetochová Lydie
H-Podlesí, Jurije Gagarina 1501/11
60. Zigmundová Marie
H-Město, Dlouhá třída 914/28
________________________________________________________________________________
3728/53RM/2013 - Splašková kanalizace Skleníky, Havířov (číslo stavby 12022) - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2 dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

175.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

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

první polovina června 2013
nejpozději do 75 kalendářních
dnů ode dne předání staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

8. ostatní podmínky:
- pokládka a montáž kanalizačního potrubí nesmí být plněna subdodavatelem
- požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální
výši 4.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem
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9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným
prohlášením
10. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci,
- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství pro stavbyvedoucího
11. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech,
vč. min. 3 osvědčení na provedení stavebních prací – vybudování
kanalizačních řádů v min. hodnotě 7.000.000,- Kč bez DPH/1 stavební
práce, přičemž alespoň jedna takováto stavební práce musela být na
vybudování kanalizačního řádu v délce min. 1 km, a min. 1 osvědčení
na provedení stavebních prací – výstavba mostů/ocelových konstrukcí
nesoucích potrubí, včetně souvisejících stavebních prací,
v min. hodnotě 200.000,- 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. Ing. Jiří Špiřík
Jaromír Werner
4. Ing. Kateřina Mikulová
Zdeněk Konečný
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
6. Ing. arch. Eva Spasovová
Markéta Paskovská
7. Ing. Eva Vojtasíková
Ing. Dalibor Staněk
8. Jaroslav Cisar
Ing. Karel Škorpil
9. Ing. Roman Buryjan
Ing. Radim Lanča
14. zadávací lhůtu:

100 dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
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4. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
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
________________________________________________________________________________
3729/53RM/2013 - Členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady, ve znění přílohy č. 1
2. Strategický plán Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady,
ve znění přílohy č. 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady, ve znění přílohy č.1
2. Strategický plán Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady,
ve znění přílohy č.2
schválit
1. podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, členství statutárního města Havířova ve svazku
obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
2. uzavření dodatku ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady s účinností ode dne konání valné hromady
starostů, která rozhodne o vzniku členství města Havířova
3. výši ročního členského příspěvku svazku obcí Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady 6,- Kč/1 obyvatel
pověřit
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku stanov
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
a podpisem žádosti o členství ve svazku obcí Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady
delegovat
primátora města jako zástupce města do valné hromady starostů
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uložit
zapracovat do rozpočtu města na rok 2013 a do návrhu rozpočtu města
na rok 2014 a následující roční členský příspěvek svazku obcí
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady ve výši 6,- Kč/1 obyvatel
Z: vedoucí EO
T: 6/2013
________________________________________________________________________________
3730/53RM/2013 - Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby (č. 250/OKS/2012)
uzavřené s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, IČ: 72 496 99,
případně její ukončení dohodou
2. uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR
– krajská pobočka v Ostravě, IČ: 72 496 991, kterou budou vykonavatelé
veřejné služby pojištěni prostřednictvím Úřadu práce ČR
________________________________________________________________________________
3731/53RM/2013 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude
konat dne 25. března 2013 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST
dle přílohy
________________________________________________________________________________
3732/53RM/2013 - OŘ/18/ORG/12 – „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního
města Havířova, příspěvkových organizací a obchodních společností“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________
Rada města Havířova
rozhodla
u veřejné zakázky OŘ/18/ORG/12 – „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
statutárního města Havířova, příspěvkových organizací a obchodních
společností“
1. o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Česká pojišťovna a.s.,
se sídlem 113 04 Praha 1, Spálená 75/16, IČ: 45272956, která předložila
pro první variantu nabídku s celkovou nabídkovou cenou 16.821.995,-Kč
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a pro druhou variantu nabídku s celkovou nabídkovou cenou 18.600.960,-Kč
a u obou variant nabídla
- limit pojistného plnění pro obecnou odpovědnost za škodu 25.000.000,-Kč
- limit pojistného plnění pro nemajetkovou újmu 1.000.000,-Kč
- limit pojistného plnění pro pojistné nebezpečí povodeň,
záplava 120.000.000,-Kč
- procento podpojištění 20%
2. o pořadí ostatních uchazečů u obou variant takto:
2. místo: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
se sídlem186 00 Praha 8, Pobřežní 665/23, IČ: 63998530
3. místo: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617
bere na vědomí
rozpis pojistného pro jednotlivé subjekty a srovnání ročního pojistného oproti
stávajícímu pojistnému pro obě varianty ve znění přílohy č. 2
schvaluje
1. s ohledem na údaje uvedené v příloze č. 2 uzavření pojistných smluv
na druhou variantu veřejné zakázky č. OŘ/18/ORG/12 – „Pojištění majetku,
odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova, příspěvkových
organizací a obchodních společností“ se společností Česká pojišťovna a.s.,
IČ: 45272956, a to za předpokladu, že všechny obchodní společnosti,
s ohledem na výsledek zadávacího řízení, přistoupí k pojištění dle této
varianty
2. uzavření pojistných smluv na první variantu veřejné zakázky
č. OŘ/18/ORG/12 – „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního
města Havířova, příspěvkových organizací a obchodních společností“
se společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, v případě, že nebude
splněn předpoklad uvedený v bodě 1.
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, pojistných smluv a dalších
dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ukládá
svolat jednání se zástupci obchodních společností za účelem konečného výběru
varianty nabídky za účasti zástupce pojišťovacího makléře města
Z: vedoucí ORG
T: 21.3.2013
________________________________________________________________________________
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3733/53RM/2013 - Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu – incidenční spor
s insolvenčním správcem o pohledávku______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
zpětvzetí žaloby čj. 13 ICm 1770/2012-20 (Cm) o určení pravosti popřených
pohledávek ve výši 1 494 278,- Kč v celém rozsahu
________________________________________________________________________________
3734/53RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój
v Polsku_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Zdenky Šlachtové, předsedkyně školské komise
RMH, dne 6.3.2013 do Jastrzębie-Zdrój v Polsku, na jednání s představiteli
města Jastrzębie-Zdrój a zástupci Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Jastrzębie-Zdrój (ZSMS) o spolupráci se sportovními oddíly či třídami
zaměřenými na volejbal
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty o možnosti konání společného turnaje
ve volejbale v měsíci květnu 2013 v prostorách ZSMS a dalšího turnaje
v Havířově
________________________________________________________________________________
3735/53RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Bc. Daniel PAWLAS
náměstek primátora
pro sociální rozvoj
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z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

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/26 852/Kl/2013

V Havířově dne 5.4.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 54. Schůzi Rady města Havířova,
konané dne 3.4.2013
I.část
3736/54RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 54. schůze RMH, konané dne 3.4.2013
3737/54RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 53.schůze RMH
3738/54RM/2013 - Schválení programu 54.schůze RMH, konané dne 3.4.2013
3739/54RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3740/54RM/2013 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt
„Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“ v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“
3741/54RM/2013 - Účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací sestavené
k rozvahovému dni 31.12.2012
3742/54RM/2013 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD)
provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2012
3743/54RM/2013 - Přehled základních informací o provozu městské hromadné dopravy
(MHD) na území města Havířova v období let 2008 - 2012
3744/54RM/2013 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2012
3745/54RM/2013 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E/1139/OMH/04 na provedení díla
v rozsahu činnosti č. 1 - Opravy a údržba laviček uzavřené
s Technickými službami Havířov a.s.
3746/54RM/2013 - Dodatek č. 2 k Dohodě o smluvních službách souvisejících s provozováním
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města
Havířova – Ceník Provozovatele 2013
3747/54RM/2013 - Zásady pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu
3748/54RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
3749/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark
3750/54RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 769/7 v Havířově-Městě
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3751/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3 v Havířově-Město
3752/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město
3753/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2 v Havířově-Město
3754/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22
o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově-Podlesí
3755/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově – Město
3756/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově – Město
3757/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark
3758/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově-Prostřední Suchá
3759/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Studentská 1148/20 v Havířově-Podlesí
3760/54RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3761/54RM/2013 - Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti kadeřnictví a pedikúry
na středisku Helios, Domova seniorů Havířov, p.o. z prostředků
investičního fondu
3762/54RM/2013 -¨Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p.o.
3763/54RM/2013 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z OP LZZ
3764/54RM/2013 - Souhlas zřizovatele k rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem
v rámci střediska Helios Domova seniorů Havířov, p.o.
3765/54RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
3766/54RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Nadací Arcelor Mittal, Nadací Landek
3767/54RM/2013 - „Moderní škola – 2. část“ – schválení podmínek zadávacího řízení
3768/54RM/2013 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov
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3769/54RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oboru 79-01-C/001
ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná
3770/54RM/2013 - Stanovení platu řediteli ZŠ Školní
3771/54RM/2013 - Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov
3772/54RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Simona Ligocká a David Daniš
3773/54RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá
3774/54RM/2013 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá
3775/54RM/2013 - Záměr pronájmu a výpůjčky pozemků v k.ú. Havířov-město pro výstavbu
restaurace „McDonald´s“
3776/54RM/2013 - Záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,
k.ú. Havířov-město
3777/54RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice
3778/54RM/2013 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice
3779/54RM/2013 - Zvýšení nájemného za užívání pozemku

4
USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

USNESENÍ

z 54. Schůze Rady města Havířova,
konané dne 3.4.2013 – 1.část
3736/54RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 54. schůze RMH, konané dne 3.4.2013______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 54. schůze Rady města Havířova,
konané dne 3.4.2013
Ing. Jiřího Martínka
________________________________________________________________________________
3737/54RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 53.schůze RMH ___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 53.schůze Rady města Havířova,
konané dne 13.3.2013
________________________________________________________________________________
3738/54RM/2013 - Schválení programu 54.schůze RMH, konané dne 3.4.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 3.4.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3739/54RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
2029/33RM/2012

Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku
města za rok 2011
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2090/34RM/2012
2656/40RM/2012
3179/47RM/2012
3321/48RM/2012
3365/48RM/2012
3379/48RM/2012
3380/48RM/2012
3487/51RM/2013
3490/51RM/2013
3491/51RM/2013
3514/51RM/2013

3516/51RM/2013
3527/51RM/2013
3580/52RM/2013
3581/52RM/2013
3582/52RM/2013
3583/52RM/2013
3584/52RM/2013
3585/52RM/2013
3599/52RM/2013
3611/52RM/2013
3646/53RM/2013
3647/53RM/2013
3648/53RM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město,
lokalita Důlňák“
Rekonstrukce bytové jednotky č.11 o vel. 1+5 na ul. Mládí
1100/10 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky
o vel. 1+2
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – nepeněžitý vklad
majetku města na navýšení základního kapitálu
Zřízení věcného břemene ve prospěch Kristiny Mazourové
a Maria Metznera
Volba zástupce města v představenstvu společnosti
Technické služby Havířov a.s.
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o rozšíření
předmětu podnikání – změna stanov
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – změna usnesení
Výstavba „Centra bydlení pro seniory v HavířověŠumbarku“ – výpůjčka pozemků
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1/1,
k.ú. Šumbark
Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření
hřbitova v Havířově-Šumbarku“
Stavba č. 7059 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou
– 3. etapa– Obytná ulice Mládí“ – Smlouva o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
„Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně základních
škol města Havířova“ vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení
Vyvěšení tibetské vlajky
Dohoda o narovnání
Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Ivety Černé
Zřízení věcného břemene ve prospěch Dragana Svirać
Zřízení věcného břemene ve prospěch Top plus, s.r.o.
Zřízení věcného břemene ve prospěch TURČINA s.r.o.
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s.
Prodej zařízení hrobu
Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů
a družstev
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 16 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 471/7
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 6 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská
693/11a v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 10 o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 475/27
v Havířově-Město
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3649/53RM/2013
3650/53RM/2013
3651/53RM/2013
3677/53RM/2013
3686/53RM/2013
3699/53RM/2013
3704/53RM/2013
3705/53RM/2013
3706/53RM/2013

3732/53RM/2013

Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 12 o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 8 o vel. 1+5 na ulici H.Malířové 1152/2
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 42 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9
v Havířově-Město
Odkoupení pozemků parc. č. 315/12, parc. č. 315/8, k.ú.
Bludovice
Výpověd z pronájmu části pozemku parc.č. 2029, k.ú.
Havířov-město
Jmenování členů školské rady základních škol, kde
zřizovatelem je statutární město Havířov
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách pro školní rok 2013/2014
Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a
srpnu 2013
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – označení
místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby –
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková
organizace
OŘ/18/ORG/12 – „Pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel statutárního města Havířova, příspěvkových
organizací a obchodních společností“ - rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky

________________________________________________________________________________
3740/54RM/2013 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt
„Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“ v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“ do
Integrovaného operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 dle
důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
předloženého dílčího projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení
dílčího projektu
________________________________________________________________________________
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3741/54RM/2013 - Účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací sestavené
k rozvahovému dni 31.12.2012______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
účetní závěrku sestavenou rozvahovému dni 31.12.2012 městem zřízených
příspěvkových organizací:
MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ Čs. armády
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
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Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
________________________________________________________________________________
3742/54RM/2013 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD)
provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2012_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému
MHD Havířov v r. 2012 dle přílohy č. 2
2. Nedočerpanou část odpisů za r. 2012 ve výši 827 782 Kč, která bude
v roce 2013 použita na nákup investic
3. Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. dle přílohy č. 1 o navýšení přiměřeného
zisku v r. 2013 o částku 247 996 Kč
neschvaluje
navýšení přiměřeného zisku v r. 2013 o částku 247 996 Kč do doby předložení:
- průběžných výsledků hospodaření za I. pol. 2013
- upřesnění nákupu investic v r. 2013
________________________________________________________________________________
3743/54RM/2013 - Přehled základních informací o provozu městské hromadné dopravy
(MHD) na území města Havířova v období let 2008 – 2012______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace o provozu městské hromadné dopravy na území města Havířova
v období let 2008 - 2012 dle příloh č.1 až č.5
________________________________________________________________________________
3744/54RM/2013 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2012
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,
ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Veolia Transport Morava a.s. dle přílohy
________________________________________________________________________________

9
USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

3745/54RM/2013 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E/1139/OMH/04 na provedení díla
v rozsahu činnosti č. 1 - Opravy a údržba laviček uzavřené
s Technickými službami Havířov a.s.________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. E/1139/OMH/04 uzavřené
dne 23.9.2004 se společností Technické služby Havířov a.s., IČ 25375601,
se sídlem Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město (dle přílohy), kterým
se upravuje příloha č. 1 smlouvy – „Ceník jednotkových cen činnosti č. 1“
dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. E/1139/OMH/04
Z: vedoucí OKS
T: 04/2013
________________________________________________________________________________
3746/54RM/2013 - Dodatek č. 2 k Dohodě o smluvních službách souvisejících s provozováním
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města
Havířova – Ceník Provozovatele 2013________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o způsobu stanovení cen pro doplnění Ceníku Provozovatele 2013
dle důvodové zprávy
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o smluvních službách souvisejících
s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního
města Havířova č. 1391/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov
a Technickými službami Havířov a.s., kterým se rozšiřuje předmět dohody
o služby vyplývající ze Zásad pro vedení hospodářské činnosti města
spočívající v provozování kanalizace, dle přílohy č. 1 a upravuje se v této
souvislosti i Ceník Provozovatele 2013 dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o smluvních
službách souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu
ve vlastnictví statutárního města Havířova č. 1391/OKS/2012 mezi statutárním
městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 04/2013
________________________________________________________________________________
10
USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

3747/54RM/2013 - Zásady pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu s účinností od 3.4.2013 ve znění dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
3748/54RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
3749/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark__
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 3 o vel. 1+2
bývalá II.ktg na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 15.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3750/54RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 769/7 v Havířově-Městě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 769/7 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 5.330,- Kč dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3751/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10
o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3752/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3753/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3754/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22
o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 22
o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3755/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3756/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3757/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3758/54RM/2013 - 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
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4 o vel. 1+3
na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově-Prostřední Suchá dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3759/54RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Studentská 1148/20 v Havířově-Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Studentská 1148/20 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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3760/54RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 15.2.2013 do 1.4.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.4
3. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 25.3.2013
dle přílohy č.5
4. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6
________________________________________________________________________________
3761/54RM/2013 - Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti kadeřnictví a pedikúry
na středisku Helios, Domova seniorů Havířov, p.o. z prostředků
investičního fondu________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem J.
Seiferta 14/1530, Havířov-Město stavební úpravu místnosti kadeřnictví a
pedikúry na středisku Helios, Domova seniorů Havířov, p.o. z prostředků
investičního fondu
Z: ředitel DsH
T: květen 2013
________________________________________________________________________________
3762/54RM/2013 -¨Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p.o.______
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČO: 751 39 243, se sídlem
J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí věcných darů a finančních darů
účelově určených v celkové výši 117.221,- Kč:
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dárce

předmět daru

hodnota
daru v Kč

Lékárna Fortuna s.r.o., Studentská
1548/26, Havířov-Podlesí,
IČO: 26818167

krémy, balzámy,
doplňky výživy

Technické služby Havířov a.s.,
Karvinská 1461/66, Havířov-Město,
IČO: 25375601

tyčový mixer,
meteostanice

998,00

Technické služby Havířov, a.s.,
Karvinská 1461/66, Havířov-Město,
IČO: 25375601

kuchyňská váha, varná
konvice, budík

927,00

Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12,
Český Těšín, IČO: 27370046

balzámy, doplňky
výživy, rehabilitační
pomůcky

Ing. Václav Bezecný - VAN,
Junácká 1241/1, Havířov-Podlesí,
IČ: 12137545

10 ks obrázků

890,00

PEKAŘI a spol., spol. s r.o.,
Porubská 6132/19, Ostrava-Poruba,
IČO: 43965547

pečivo

359,00

Jan Poláček, Palackého 689/2,
Havířov, IČO: 73052159

dárkový balíček

500,00

Železářství Bobošík s.r.o, Frýdecká
1605/1, Havířov-Bludovice,
IČO: 26807238

nůž s keramickou
čepelí, termoska
s pumpičkou

898,00

Miroslav Gottfried - ANDRA,
Kubelíkova 1317/1, Havířov-Podlesí, ovoce
IČO: 61935727

2 078,00

2 864,00

707,00

Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12,
Český Těšín, IČO: 27370046

květiny

2 000,00

Havířovská teplárenská společnost,
a.s., Konzumní 298/6a, HavířovŠumbark, IČO: 61974706

finanční dar na
pořádání akce „MISSIS
SENIOR 2013“

5 000,00

MARTEK MEDICAL a.s., U
spalovny 4582/17, Prostějov,
IČO: 47675934

finanční dar do fondu
kulturních s sociálních
potřeb DsH, p.o.

80 000,00

Dicona a.s., Juárezova 1071/17,
Praha 6 – Bubeneč, IČO: 27643689

finanční dar do fondu
kulturních s sociálních
potřeb DsH, p.o.

20 000,00

Z: ředitel DsH, p.o.
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
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3763/54RM/2013 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z OP LZZ
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem J.
Seiferta 14/1530, Havířov-Město podání žádosti o finanční podporu z OP LZZ
na MPSV pro projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců DSH, p.o. tj.
vzdělávání pro cca 90 sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči,
případně dle možností i vzdělávání managementu.
Z: ředitel DsH
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3764/54RM/2013 - Souhlas zřizovatele k rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem
v rámci střediska Helios Domova seniorů Havířov, p.o._________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město rozšíření kapacity Domova
se zvláštním režimem v rámci střediska Helios Domova seniorů Havířov, p.o.
pověřuje
ředitele Domova seniorů Havířov, p.o. realizací organizačních opatření
pro rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem v rámci Domova seniorů
Havířov – středisko Helios.
Z: ředitel DsH
T: červenec 2013
________________________________________________________________________________
3765/54RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ: 48 80 54 24) v celkové výši 5.000,- Kč
od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov-Šumbark (IČ: 61 97 47 06) dle přílohy č. 1
2. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 54) takto:
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- v celkové výši 35.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark
(IČ: 61 97 47 06),
- v celkové výši 35.000,- Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s.,
Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město (IČ: 25 37 56 01)
dle přílohy č. 2
3. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
(IČ 75 08 57 47) 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
4. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13) takto:
- v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Městská realitní agentura, a.s.,
U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město (IČ: 64 08 47 44),
- 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),
- v celkové výši 3.015,- Kč od společnosti IMPOL TRADE s.r.o.,
Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark (IČ: 28 56 91 81) dle přílohy č. 4
5. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) takto:
- v celkové výši 3.000,- Kč od firmy Mgr. Břetislav Baar,
Václava Jiřikovského 143/36, 700 30 Ostrava - Ostrava-Jih – Dubina
(IČ: 60 80 41 14),
- 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. 5
6. 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, 736 01 Havířov-Šumbark
(IČ: 61 97 47 06) dle přílohy č. 6
7. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70)
v celkové výši 447,12 Kč od společnosti GLOBUS ČR, k.s. – divize 4019,
Kostelecká 822/75, 190 00 Praha 9 - Čakovice (IČ: 63 47 32 91)
dle přílohy č. 7
8. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 21)
v celkové výši 4.000,- Kč od společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (IČ: 25 81 61 79) dle přílohy č. 8
________________________________________________________________________________
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3766/54RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Nadací Arcelor Mittal, Nadací Landek__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací Nadací Arcellor Mittal
a Nadací Landek v celkové výši 55.000,- Kč příspěvkovými organizacemi
města dle přílohy č. 1, 2
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26)
na projekt:
Chráníme živou přírodu, chráníme sebe
…….…………… 15.000,- Kč
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50) na projekt:
Historie psaná uhlím - dovybavení stále výstavní expozice
........…………….. 40.000,- Kč
________________________________________________________________________________
3767/54RM/2013 - „Moderní škola – 2. část“ – schválení podmínek zadávacího řízení________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové
17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475, podmínky zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Moderní škola – 2. část“:
1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
2. seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva o zahájení zadávacího řízení:
- KDZ, spol. s.r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ:15526691
- ExaSoft Czech a.s. Dlouhá třída 1226/44, 736 01 Havířov-Podlesí,
IČ: 27855872
- PC System spol. s.r.o., Opletalova 608/2, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČ: 25359304
- Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 26843935
- Eduka Centrum s.r.o., Bezručova 1166/14, 785 01 Šternberk, IČ: 28567111
- SystemControl s.r.o., U Kadlubku 5159/6, 722 00 Ostrava-Třebovice,
IČ: 28579216
- Connexia, s.r.o., 735 71 Dětmarovice 1170, IČ: 25390899
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena celkem v Kč
včetně DPH
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4. složení komise pro otevírání obálek:
Mgr. Alena Kubíčková
JUDr. Jana Schäferová
Ing. Martina Dresslerová,vedoucí odboru školství a kultury MMH
náhradník: Mgr. Viera Murasová
5. složení hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení
a hodnocení nabídek
člen (náhradník):
Mgr. Alena Kubíčková (Mgr. Viera Murasová)
JUDr. Jana Schäferová (Mgr. Radana Běťáková)
Bc. Daniel Pawlas (Ing. Eduard Heczko)
Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury MMH
(Ing. Marcela Kasalíková)
Ing. Pavel Trojan (Ing. Dalibor Havel)
6. zadávací lhůtu 90 kalendářních dnů
________________________________________________________________________________
3768/54RM/2013 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. ukončení výkonu funkce členky školské rady, paní Evy Radové,
na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace ke dni 8.4. 2013
2. ukončení výkonu funkce členky školské rady, paní Jiřiny Mlčákové,
na Základní škole Havířov-Město M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
ke dni 12.5.2013
jmenuje
1. paní Evu Radovou, bytem Odboje 721/5, Havířov-Šumbark členkou školské
rady na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace ke dni 9.4.2013
2. paní Jiřinu Mlčákovou, bytem Prachatická 94, Havířov-Dolní Suchá
členkou školské rady na Základní škole Havířov-Město
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná ke dni 13.5.2013
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů
ukládá
1. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady
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2. předat jmenovací dekrety novým členům školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3769/54RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oboru 79-01-C/001
ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výmaz oboru 79-01-C/001 (základní vzdělávání žáků) ZŠ a MŠ HavířovBludovice Frýdecká 37 okres Karviná dle přílohy č. 1
ukládá
požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výmaz zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3770/54RM/2013 - Stanovení platu řediteli ZŠ Školní___________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli Základní školy Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace panu Mgr. Vladimíru Kosňovskému od 1.4.2013
dle přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
3771/54RM/2013 - Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol, kteří svou
činnost vykonávají nepřetržitě v rozmezí 3 až 6 let ke dni 1. ledna 2012,
a jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov:
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace
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2. znění veřejných oznámení o konání konkurzních řízení dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
3772/54RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Simona Ligocká a David Daniš_________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
p. Simoně Ligocké a p. Davidu Danišovi, t.b. Opletalova 607/4, HavířovŠumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím,
že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3773/54RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku 1195/1 označeného dle GP jako pozemek
parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2
panu Ladislavu Jindřichovi, bytem Orlová-Lutyně, Okružní 931,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku
________________________________________________________________________________
3774/54RM/2013 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá___
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 1947/1, zahrada o výměře 474 m2,
parc.č. 1948, zahrada o výměře 346 m2, parc.č. 1949, ostatní plocha
o výměře 453 m2, k.ú. Dolní Suchá,
panu Bořku Barglovi, bytem Střední 4, Havířov-Šumbark, za účelem zahrady
________________________________________________________________________________
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3775/54RM/2013 - Záměr pronájmu a výpůjčky pozemků v k.ú. Havířov-město pro výstavbu
restaurace „McDonald´s“_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
záměr pronájmu pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198
o výměře 5 m2, parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a částí pozemků parc.č. 2196
o výměře cca 2 175 m2, část parc.č. 2194/1o 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:
- nájemní smlouva bude uzavřena po dobu realizace stavby od 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
2.
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2196 o výměře 533 m2,
k.ú. Havířov-město společnosti McDonald´s ČR spol. s r.o. se sídlem Praha 5,
Řevnická 170/4, IČ: 16191129
za účelem vybudování přístupu a příjezdu k restauraci rychlého občerstvení
McDonald´s (rezerva pro budoucí úpravu křižovatky
a úpravu horkovodu ) za těchto podmínek:
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena 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
- po uplynutí doby 24 měsíců, nedohodnou-li se strany jinak, bude společnost
hradit nájemné dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o
zřízení věcného břemene
________________________________________________________________________________
3776/54RM/2013 - Záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,
k.ú. Havířov-město
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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
________________________________________________________________________________
3777/54RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2
paní Kristýně Jakubcové, bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 715/103,
IČ: 013 33 933
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin
a smíšeného zboží za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.3.2013 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 bez DPH
- zákaz prodeje alkoholických nápojů
- 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 Pavlem Janovským,
bytem Havířov-Šumbark, M. Pujmanové 26, dohodou k 28.2.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení pronájmu
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3778/54RM/2013 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice__________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14, k.ú. Bludovice,
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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“ na dobu od 14.6.2013 do 22.6.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3779/54RM/2013 - Zvýšení nájemného za užívání pozemku______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úpravu nájemného za užívání pozemku parc.č. 1793/6, ost.plocha,
ost. komunikace o výměře 210 m2, kat. území Prostřední Suchá
ve vlastnictví manželů Ryba Alois a Rybová Emilie, oba bytem
Havířov-Prostřední Suchá, Veveří 1045/6 ze 4,- Kč/m2/rok na 40,- Kč/m2/rok
dle platného cenového výměru MF č. 01/2013,
celkem tedy na částku 8 400,- Kč/ročně od podání žádosti
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. E/100/MJP/96
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 54. Schůzi Rady města Havířova,
konané dne 3.4.2013
II.část
3780/54RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příprava území po ukončení
hornické činnosti – polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla
– splašková kanalizace
3781/54RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování města
Havířova, část města Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“
3782/54RM/2013 - Zřízení věcného břemene v rámci realizace stavby:
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“
3783/54RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Oldřicha Bučka
3784/54RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Gregora a Petry Gregorové
3785/54RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
3786/54RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech
3787/54RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
3788/54RM/2013 - Prodloužení pronájmu objektu na tržišti
3789/54RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice
3790/54RM/2013 - Prodloužení pronájmu nebytových prostor - spol. FOKUS optik a.s.
3791/54RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
3792/54RM/2013 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor
3793/54RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
3794/54RM/2013 - Nabídka přebytečného majetku od Sociálních služeb města Havířova
3795/54RM/2013 - ZPŘ/3/OKS/13 – „Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
3796/54RM/2013 - ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní
integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky
3797/54RM/2013 - ZPŘ/2/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně základních
škol města Havířova“ – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového
zadávacího řízení
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3798/54RM/2013 - KDLJ - rekonstrukce střechy B - zahájení zjednodušeného
podlimitního řízení
3799/54RM/2013 - Zřízení komisí občanských RMH pro část města Havířov-Město
a Havířov-Podlesí
3800/54RM/2013 - Změna statutu komise občanské RMH
3801/54RM/2013 - Počet zaměstnanců MMH
3802/54RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
3803/54RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Mažeikiai (Litva) ve dnech 6.- 9.6.2013
3804/54RM/2013 - Změny v komisích Rady města Havířova
3805/54RM/2013 - Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora
pro statutární město Havířov - zahájení zadávacího řízení
3806/54RM/2013 - Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím pevné sítě
pro statutární město Havířov - zahájení zadávacího řízení
3807/54RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise BESIP RMH
3808/54RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ

z 54. Schůze Rady města Havířova,
konané dne 3.4.2013 – 2.část
3780/54RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příprava území po ukončení
hornické činnosti – polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla
– splašková kanalizace____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 10050
„Příprava území po ukončení hornické činnosti – polyfunkční území areálu
bývalého Dolu Dukla – splašková kanalizace
a) zřízení věcného břemene na silničním pozemku parc. č. 2755/2, 2755/5
a 147/15 k.ú. Dolní Suchá, (sil. III/47210, ul. Orlovská),
ve vlastnictví povinného: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23
Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711, zastoupen střediskem Karviná, Bohumínská
1877/4, Karviná-Fryštát
ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka umístěných
kanalizačních stok, případně veřejných částí přípojek, na pozemcích
v celkové délce cca 40 m, dle zaměření,
hodnota břemene: bezúplatně, s podmínkou, že město zůstane vlastníkem
umístěné stoky nejméně po dobu 5 let, v případě nedodržení podmínky, bude
břemeno zpoplatněno dle vnitřních předpisů povinného.
dále bude k výše uvedenému pozemku před zahájením stavby s vlastníkem
uzavřena
b) smlouva o právu provést stavbu
c) smlouva o nájmu - užití silničního pozemku a protokol o zásahu
do silničního pozemku, přičemž užívání je zpoplatněno částkou
1,20 Kč/m2/den + DPH, počet dnů zásahu do pozemku bude upřesněn
před uzavřením smlouvy
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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3781/54RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování města
Havířova, část města Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“___________
Rada města Havířova
schvaluje
pro realizaci stavby č. 3069:
„Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední Suchá, ul. Fryštátská
a okolí“ výpůjčku a zřízení věcného břemene
1. k pozemku parc. č. 1793/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví povinné: Taťány Bednárové, Hornosušská 1042/6,
Havířov – Prostřední Suchá,
ve prospěch oprávněného: SMP Net, s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, IČ:277 68 961,
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311,
vlastníka přeložky NTL plynu, v rozsahu cca 51 m2,
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2, při výměře cca 51 m2
celkem cca 6375,- Kč,
s tím, že náklady hradí investor, jehož stavbou je přeložka vyvolána
2. k pozemku parc. č. 1793/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví povinné: Bronislavy Machové, Veveří 1044/2,
Havířov – Prostřední Suchá,
ve prospěch oprávněného: SMP Net, s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, IČ:277 68 961,
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311, vlastníka přeložky NTL
plynu, v rozsahu cca 9 m2,
hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2, při výměře cca 9 m2,
celkem cca 1125,- Kč,
s tím, že náklady hradí investor, jehož stavbou je přeložka vyvolána
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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3782/54RM/2013 - Zřízení věcného břemene v rámci realizace stavby:
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby č. 9051:
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 511/89 k.ú. Bludovice,
ve vlastnictví povinné: Mgr. Aliny Podskalské, Prostřední 687/17,
Havířov – Bludovice
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, vlastníka přeložky NN, umístěné na pozemku
v rozsahu cca 100m2,
hodnota věcného břemene: dle požadavku povinné 400,-Kč/m2,
tj. při výměře cca 100 m2 celkem cca 40.000,-Kč, s tím, že náklady hradí
investor, jehož stavbou je přeložka vyvolána
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem budoucí a konečné smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3783/54RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Oldřicha Bučka_________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1197/87,
1197/114, 1222/1, 2641/1, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní
přípojky k budově bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku
parc.č. 1197/188, k.ú. Prostřední Suchá
ve prospěch Oldřicha Bučka, bytem Havířov – Město, Dvořákova 80/9,
za jednorázovou úhradu při výměře 78 m2 ve výši 15.600,- Kč+ DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce
výše uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
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3784/54RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Gregora a Petry Gregorové
Rada města Havířova
schvaluje
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. 389
na pozemku parc.č. 1607/4, k.ú. Dolní Suchá,
ve prospěch Roberta Gregora a Petry Gregorové, oba bytem
Havířov – Dolní Suchá, Lazecká 389/26a,
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
3785/54RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2601/1,
k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1910 – 185/2012 ze dne 29.1.2013
za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV,
plastového pilíře SS100 a SS200 pro napojení garáže,
(investor : Zdeněk Walach a Ing. Marie Walachová, oba bytem HavířovŠumbark, Moravská 399/21)
za jednorázovou úhradu při výměře 12,8 m2 ve výši 10.000,- Kč + DPH
2.
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2265/1,
2351, 2352, 2353, 2361, 2384, 2487, 2488, k.ú. Havířov - měst, dle GP č. 1923
-2/2013_B ze dne 7.3.2013 za účelem umístění podzemního kabelového vedení
VN a NN v rámci stavby : „ Havířov-Město, kabely VN, NN – V. etapa “,
za jednorázovou úhradu při výměře 1.770,32 m2 ve výši 354.064,- Kč + DPH
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
3786/54RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 13,50 m2 v technickém
suterénu obytného domu ul. Karvinská 2, Havířov-Město,
p. Jiřímu Šebkovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 11,60 m2 v suterénu obytného
domu ul. Konzumní 14, Havířov-Šumbark,
p. Libuši Čadílkové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
3787/54RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 215 o výměře 12,53 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
Ing. Pavlu Sládkovi, IČ: 73271934,
jako kancelář daňového poradce a účetní kancelář, za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.5. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 5. 2013
________________________________________________________________________________
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3788/54RM/2013 - Prodloužení pronájmu objektu na tržišti_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 1271,
k. ú. Havířov-město, o výměře 59,50 m2,
nájemci p. Romanu Lípovi, IČ: 44080026, k provozování zázemí tržiště,
za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2018
- nájemce je oprávněn dále pronajímat nebytové prostory k zajištění provozu
zázemí tržiště
________________________________________________________________________________
3789/54RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře o výměře 36,51 m2
a samostatného WC o výměře 1,92 m2, o celkové výměře 38,43 m2,
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemci p. Martinu Brdovi, IČ: 75410087, dohodou k 30. 4. 2013
2. pronájem nebytových prostor – kanceláře o výměře 36,51 m2 a samostatného
WC o výměře 1,92 m2, o celkové výměře 38,43 m2,
v přízemí části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
p. Tomáši Nevrlkovi, IČ: 67309551, k provozování finančně-poradenských
služeb spol. PARTNERS For Life Planning a.s., za podmínek:
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3790/54RM/2013 - Prodloužení pronájmu nebytových prostor - spol. FOKUS optik a.s.______
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 88,85 m2
v přízemí obytného domu na ul. Fibichova 228/23, Havířov-Město, nájemci
spol. FOKUS optik a.s., IČ: 25639854,
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k dalšímu provozování prodejny oční optiky za podmínek:
- nájemné 4.103,- Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostory o výměře 46,50 m2
- nájemné 1.066,- Kč/m2/rok bez DPH za ostatní prostory o výměře 42,35 m2
- nájem na dobu určitou 5 let od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018
________________________________________________________________________________
3791/54RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou_________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 2 x 1 m2 v budově Radnice,
Svornosti 2, Havířov-Město, v prostoru přízemí části C budovy Radnice
u pracoviště výdeje občanských a řidičských průkazů a v 1. poschodí části C
budovy Radnice u pracoviště dopravních evidencí,
nájemci spol. LUMO PLUS s.r.o., IČ: 25824015, dohodou k 31. 3. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2299/OSM/12
Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3792/54RM/2013 - Žádost o změnu účelu užívání nebytových prostor_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu účelu užívání nebytových prostor o výměře 71,04 m2
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov-Město,
nájemkyni p. Drahomile Mičové, IČ: 01328115,
z původního účelu prodejny domácích potřeb, železářství a krmiv
na prodejnu zdravé výživy a ochutnávku čajů od 1. 5. 2013,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
________________________________________________________________________________
3793/54RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 38,78 m2 ve 2. nadzemním
podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov – Město,
nájemkyni p. Mgr. Alici Jeziorské, IČ: 71467548, a to kancelář č. 214
o výměře 19,39 m2 p. Mgr. Markétě Tylečkové, jako advokátní kancelář,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
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3794/54RM/2013 - Nabídka přebytečného majetku od Sociálních služeb města Havířova_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
bezúplatné převzetí movitých věcí, které jsou pro příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Havířova přebytečné:
- dlouhodobý hmotný majetek (elektrický konvektomat s bojlerem, elektrická
pánev 80 l a průchozí myčka) v celkové pořizovací ceně 544 847,00 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení kuchyně)
v celkové pořizovací ceně 460 516,- Kč
- drobný majetek do 3 000,- Kč/ks v celkové pořizovací ceně 96 160,80 Kč
________________________________________________________________________________
3795/54RM/2013 - ZPŘ/3/OKS/13 – „Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku ZPŘ/3/OKS/13 – „Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“
Ing. Karlu Kotulovi, místem podnikání 736 01 Havířov-Město,
Selská 1348/33a, IČ: 11562978,
který předložil nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 641.150,- Kč
bez DPH (cena za dodávku květin v jednom kalendářním roce)
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/3/OKS/13 –
„Dodávka květin pro výsadbu 2013-2015“ takto:
2. místo: Jaromír Kotek, místem podnikání 739 11 Pstruží 201, IČ: 10603786
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, kupní smlouvy a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/3/OKS/13 – „Dodávka květin
pro výsadbu 2013-2015“
ukládá
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 10.4.2013
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2. předložit kupní smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OKS
T: 4/2013
________________________________________________________________________________
3796/54RM/2013 - ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní
integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky____________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
– Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ z důvodů nesplněních
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách (blíže viz. příloha) společnost
GORDIC spol. s r.o., 586 01 Jihlava, Erbenova 4, IČ: 479 03 783
přiděluje
veřejnou zakázku ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
– Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ společnosti
Software602 a.s., se sídlem Praha 4, Hornokrčská 15, IČ: 630 78 236, která
předložila nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 1.860.000,- Kč bez DPH
(2.250.600,- Kč vč. DPH) a s délkou záruční doby 60 měsíců
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou
působností“ takto:
2. místo: newps.cz s.r.o., se sídlem 180 00 Praha 8, Na Žertvách 29/2247,
IČ: 256 25 632
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou
působností“
ukládá
1. zveřejnit rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 10.4.2013
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2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí ORG
T: 4/2013
_______________________________________________________________________________
3797/54RM/2013 - ZPŘ/2/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně základních
škol města Havířova“ – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového
zadávacího řízení ________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení ZPŘ/2/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně
základních škol města Havířova“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť ve
lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze jednu nabídku
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku služby
„Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ne
ano

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace min. 5 zájemcům
z rekreační oblasti podle Projektu „Přírodou všemi smysly“
reg.čís. 04371262 (dále jen „projekt“)
5. varianty nabídky:

ne

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

listopad 2013
30.4.2014
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) –
zákonem vyžadovanými doklady
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku
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- 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 služeb (podle Projektu „Přírodou všemi smysly“
reg. čís. 04371262) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Bc. Daniel Pawlas
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Martina Dresslerová
2. Ing. Marcela Kasalíková
3. Bc. Alena Kleinbauerová
3. Mgr. Kateřina Kavková
4. Mgr. Dagmar Majerová
4. Mgr. Dagmar Mertová
5. Ing. Vladan Almáš
5. Ing. Hana Navrátilová
13. zadávací lhůtu:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
oznámení o zrušení zadávacího řízení a dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/2/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných
pobytů žáků I. stupně základních škol města Havířova“
5. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám,
oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění
prokázání kvalifikace
6. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení uchazeči a k uveřejnění
ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 5.4.2013
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2. 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
3. zpracovat a předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce k podpisu
Z: vedoucí OŠK
T: 4/2013
________________________________________________________________________________
3798/54RM/2013 - KDLJ - rekonstrukce střechy B - zahájení zjednodušeného
podlimitního řízení_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„KDLJ – rekonstrukce střechy B“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ne
ne

3. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. výši požadované jistoty:

65.000,- Kč

5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, Ostrava-Přívoz,
IČ: 25357603
STŘECHY MAJER s.r.o., Zelná 8/1730, Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ: 25861425
H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, Vsetín, IČ: 25835661
DK ROOF s.r.o., Hlávkova 447/5, Ostrava-Přívoz, IČ: 26812584
VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, Ostrava-Vítkovice, IČ: 45194980
6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:

druhá polovina června 2013
nejpozději do 60 dnů ode dne předání
staveniště

42
USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší celková nabídková cena
v Kč bez DPH

9. ostatní podmínky:
- pokládky tepelných izolací a živičné krytiny a klempířské práce nesmí
být plněny subdodavatelem
- požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním
v minimální výši 3.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem
10. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými
doklady
11. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu
uvedených, přičemž zadavatel požaduje předložení min. 3 osvědčení
na provedení stavebních prací – výstavby nebo rekonstrukce střechy,
v min. hodnotě 1.700.000,- Kč bez DPH/1 stavební práce
13. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
3. Ing. Petr Špok
Ing. Pavel Merta
4. Ing. Petra Vínovská
Zdeněk Konečný
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Mgr. Kateřina Kavková
15. zadávací lhůtu:

90 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a
násl. zákona
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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
________________________________________________________________________________
3799/54RM/2013 - Zřízení komisí občanských RMH pro část města Havířov-Město
a Havířov-Podlesí________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení Komise občanské RMH č. 7 pro část města Havířov-Město
2. zřízení Komise občanské RMH č. 8 pro část města Havířov-Podlesí
ukládá
1. oslovit předsedy politických klubů ZMH k podání návrhů na členy
občanských komisí č. 7 a č. 8 do 31.5.2013
Z: vedoucí KP
T: 4/2013
2. publikovat v Radničních listech v měsíci květnu informaci a zřízení nových
občanských komisí vč. výzvy občanům k podávání návrhů na členy
občanských komisí č. 7 a č. 8 do 31.5.2013
Z: vedoucí KP
T: 8.4.2013
________________________________________________________________________________
3800/54RM/2013 - Změna statutu komise občanské RMH_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
stanoviska a návrhy občanských komisí RMH na změny Statutu komise
občanské zn. ZS/38/RMH/2010 ze dne 15.12.2010 dle tabulky č. 1
v důvodové zprávě
schvaluje
s účinností od 1.5.2013 změnu (Dodatek č. 1) Statutu komise občanské zn.
ZS/38/RMH/2010 ze dne 15.12.2010 takto:
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1. do čl. I „Úvod“ se vkládá nový odstavec tohoto znění:
„2. Členem občanské komise může být občan města Havířova, který má
trvalý pobyt v části města, pro kterou je občanská komise zřízena. Člen je
povinen předsedovi občanské komise do 15 dnů oznámit změnu svého
trvalého bydliště mimo část města, pro kterou je občanská komise zřízena.
Předseda občanské komise do 15 dnů oznámí zánik členství tajemníkovi
Magistrátu města Havířova a předloží případný návrh na jmenování
nového člena.
2. do čl. III „Rozsah oprávnění“ odst. 3 se vkládá za dosavadní text další věta
tohoto znění
„…V případě, že odbor MMH na základě podnětu občanské komise svolá
jednání na místě samém, přizve k tomuto jednání zástupce občanské komise
a zápis o průběhu tohoto jednání odbor MMH zašle v jednom vyhotovení
předsedovi občanské komise.“
3. do čl. III „Rozsah oprávnění“ se vkládá nový odstavec tohoto znění:
„Komise své návrhy a stanoviska v rozsahu své působnosti předkládá RMH,
případně MMH, formou zápisu z jednání komise.“
4. do čl. V „Ostatní“ se vkládá nový odstavec tohoto znění:
„5. Do 31.12.2013 předseda občanské komise oznámí tajemníkovi MMH
členy komise s trvalým pobytem mimo část města pro kterou je občanská
komise zřízena a předloží případné návrhy na jmenování nových členů.“
Stávající odstavec 5 se nově označí jako odstavec 6.
________________________________________________________________________________
3801/54RM/2013 - Počet zaměstnanců MMH__________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
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
s účinností od 1.5. 2013 na 292 zaměstnanců, tj. zvýšení o 1 zaměstnance
k zajištění digitalizace dokumentů v rámci realizace projektu „Digitalizace
archivu stavebního úřadu“ a výkonu spisové služby Magistrátu města Havířova.
________________________________________________________________________________

45
USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

3802/54RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

700.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení: 06/2013,
ukončení: do 90 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště
jestliže nebudou práce zahájeny do dne 15.7.2013,
předpoklad zahájení: 06/2014
7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena bez DPH

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“) – prokázání
zákonem vyžadovanými doklady
10. profesní kvalifikační předpoklady:
podle § 54 zákona:
a) výpis z OR
b) doklad o oprávnění k podnikání
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- montáž, opravy revize a zkoušky el. zařízení
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
- autorizace v oboru Pozemní stavby
- autorizace v oboru Technik prostředí staveb, vytápění
- oprávnění pro ověření výsledků zeměměřičských činností
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11. ekonomická a finanční způsobilost:

čestné prohlášení dle § 50 odst.1
písm. c) zákona

12. technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 zákona
a) seznam stavebních prací srovnatelného charakteru provedených
uchazečem za posledních 5 let čestným prohlášením
b) osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně
4 nejvýznamnějších stavebních zakázek srovnatelného charakteru
v min. hodnotě 17.000.000,00 Kč bez DPH za každou zakázku
- předmětem minimálně jedné z nich byla realizace úspor energií
budovy školského či vzdělávacího charakteru
- u všech referenčních zakázek uchazeč doloží použití
certifikovaného systému ETICS v kvalitativní třídě A
- minimálně u dvou z těchto zakázek doloží použití
certifikovaného bezcementového (organického) zateplovacího
systému ETICS
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče pro osobu
hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího
- vysokoškolské vzdělání stavebního směru
- autorizace v oboru pozemních staveb
- 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu,
přičemž jako hlavní stavbyvedoucí musel působit min.
u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií
u budov občanské vybavenosti ve finančním objemu
min. 17 000 000,-Kč bez DPH
- doklad o proškolení na realizaci zateplování budov
certifikovaným zateplovacím systémem ETICS
(např. certifikát, potvrzení od výrobce)
d) osvědčení uchazeče k montáži výplní stavebních otvorů z plastu
e) osvědčení uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích
systémů, které uchazeč použije při realizaci zakázky
f) čestné prohlášení uchazeče o použití produktů při realizaci zakázky,
ke kterým předložil předmětná osvědčení
g) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců uchazeče
za poslední 3 roky, přičemž minimální počet zaměstnanců
v každém roce je stanoven na 30 - čestným prohlášením
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Jiří Martinek
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. RK: Leoš Lukaštík
Zdeněk Hečko
5. Ing. Viera Horváthová
Mgr. Marek Bulawa
6. Mgr. Bc Milan Konečný
Ing. Ivana Hovancová
14. zadávací lhůtu:

120 kalendářních dní
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pověřuje
1. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ 88144534, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ v rozsahu
§ 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
3. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ 88144534, posouzením kvalifikace
uchazečů v rozsahu § 59 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
4. podpisem mandátní smlouvy s Mgr. Bc. Milanem Konečným na realizaci
zadávacího řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský
rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 04/2013
2. zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku
veřejných zakázek prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: po odsouhlasení
Zadávací dokumentace
poskytovatelem dotace
SFŽP
________________________________________________________________________________
3803/54RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Mažeikiai (Litva) ve dnech 6.- 9.6.2013_____
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální
rozvoj města, Bc. Moniky Havlíčkové, členky Zastupitelstva města Havířova
a Mgr. Michaely Horňákové, členky Rady města Havířova, do Mažeikiai, která
se uskuteční ve dnech 6. – 9. června 2013 z důvodu účasti na IV. Mezinárodním
festivalu uměleckého kovářství.
________________________________________________________________________________
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3804/54RM/2013 - Změny v komisích Rady města Havířova_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Jaroslava Stolaříka (NEZ) na funkci člena
Komise školské RMH
odvolává
pana MUDr. Jiřího Vyležíka (NEZ)
z funkce člena Komise zdravotní Rady města Havířova
jmenuje
1. do funkce člena Komise školské Rady města Havířova
pana Mgr. Jiřího Jekla (NEZ)
2. do funkce členky Komise zdravotní Rady města Havířova
paní PaedDr. Irenu Kurkovou (NEZ)
3. do funkce člena Komise rozvojové Rady města Havířova
RNDr. Vladimíra Macha (NEZ)
________________________________________________________________________________
3805/54RM/2013 - Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora
pro statutární město Havířov - zahájení zadávacího řízení______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. návrh smlouvy o společném postupu a smlouvy o sdružení
při centralizovaném zadávání veřejné zakázky
„Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora
pro statutární město Havířov“ ve znění přílohy č. 1 a 2
2. seznam příspěvkových organizací pro uzavření smluv o společném postupu
a smluv o sdružení při centralizovaném zadávání veřejné zakázky
„Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora
pro statutární město Havířov“ ve znění přílohy č. 3
schvaluje
1. uzavření smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné
zakázky „Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora
pro statutární město Havířov“ mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 3 a uzavření smlouvy
o sdružení se společností Technické služby Havířov a.s.
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2. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora
pro statutární město Havířov“
rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ano

3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíčně)
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. jistotu:

nepožadovat

6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

termín zahájení:
termín ukončení:

01.10.2013
30.09.2016

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

9. způsob hodnocení nabídek:

elektronická aukce

10. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem vyžadovanými doklady
11. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 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
12. technické kvalifikační předpoklady:
seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech, včetně
min. 3 osvědčení (referenčních listů) objednatelů o poskytnutí obdobných
služeb (poskytování služeb mobilního operátora), z nichž každá měla rozsah
finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací
plnění min. 2 mil. Kč/rok bez DPH
13. ekonomická a finanční způsobilost:
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Eduard Heczko
Ing. Petr Smrček
2. Vojtěch Kozák
Ing. Jiří Šebesta
3. Ing. Jiřina Zvěřinská
Naděžda Jelínková
4. JUDr. Tomáš Panáček
Ing. Petr Kostelný
5. Ing. Roman Pokorný
Renata Dybová
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15. zadávací lhůta:

do 31.12.2013

pověřuje
1. společnost eCENTRE, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1595/14,
PSČ 170 00, IČ: 271 49 862, realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora pro
statutární město Havířov“ v rozsahu ust. § 151 zákona
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
ukládá
1. zajistit uzavření smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání
veřejné zakázky „Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního
operátora pro statutární město Havířov“ mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 3 a uzavření smlouvy
o sdružení se společností Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí ORG
T: 9.4.2013
2. zajistit zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku
veřejných zakázek prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s.
Z: vedoucí ORG
T: po uzavření smluv
________________________________________________________________________________
3806/54RM/2013 - Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím pevné sítě
pro statutární město Havířov - zahájení zadávacího řízení______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. návrh smlouvy o společném postupu a smlouvy o sdružení
při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Veřejná zakázka na
telekomunikační služby s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“
ve znění přílohy č. 1 a 2
2. seznam příspěvkových organizací pro uzavření smluv o společném postupu
při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Veřejná zakázka na
telekomunikační služby s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“
ve znění přílohy č. 3
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schvaluje
1. uzavření smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné
zakázky „Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím pevné sítě
pro statutární město Havířov“ mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 3 a uzavření smlouvy
o sdružení se společností ZÁMEK Havířov s.r.o.
2. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím pevné sítě
pro statutární město
rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ano

3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíčně)
ne
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. jistotu:

nepožadovat

6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

termín zahájení:
termín ukončení:

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

9. způsob hodnocení nabídek:

elektronická aukce

01.10.2013
30.09.2016

10. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem vyžadovanými doklady
11. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 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
12. technické kvalifikační předpoklady:
seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech, včetně
min. 3 osvědčení (referenčních listů) objednatelů o poskytnutí obdobných
(poskytování telekomunikačních služeb pevných sítí), z nichž každá měla
rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti
s realizací plnění min. 2,4 mil. Kč/rok bez DPH
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13. ekonomická a finanční způsobilost:
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Eduard Heczko
Ing. Petr Smrček
2. Vojtěch Kozák
Ing. Jiří Šebesta
3. Ing. Jiřina Zvěřinská
Naděžda Jelínková
Ing. Petr Kostelný
4. JUDr. Tomáš Panáček
5. Ing. Roman Pokorný
Renata Dybová
15. zadávací lhůta:

do 31.12.2013

pověřuje
1. společnost eCENTRE, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1595/14,
PSČ 170 00, IČ: 271 49 862, realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím pevné sítě
pro statutární město Havířov“ v rozsahu ust. § 151 zákona
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
ukládá
1. zajistit uzavření smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání
veřejné zakázky „Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím
pevné sítě pro statutární město Havířov“ mezi statutárním městem Havířov
a příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 3 a uzavření smlouvy
o sdružení se společností ZÁMEK Havířov s.r.o.
Z: vedoucí ORG
T: 9.4.2013
2. zajistit zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku
veřejných zakázek prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s.
Z: vedoucí ORG
T: po uzavření smluv
________________________________________________________________________________
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3807/54RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise BESIP RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)
Rady města Havířova za rok 2012/2013 dle příloh
________________________________________________________________________________
3808/54RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

54
USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 3.4.2013

USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Havířova
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

I.část

Č.jed.

KP/31 485/Kl/2013

V Havířově dne 15.4.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 55. Schůzi Rady města Havířova,
konané dne 15.4.2013
3809/55RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 55. schůze RMH, konané dne 15.4.2013
3810/55RM/2013 - Schválení programu 55.schůze RMH, konané dne 15.4.2013
3811/55RM/2013 - Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“ – opatření ke snížení hlučnosti
vzduchotechniky
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USNESENÍ

z 55. Schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.4.2013
3809/55RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu z 55. schůze RMH, konané dne 15.4.2013______
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 55. schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.4.2013

Ing. Petra Smrčka
________________________________________________________________________________
3810/55RM/2013 - Schválení programu 55.schůze RMH, konané dne 15.4.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 55. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.4.2013
________________________________________________________________________________
3811/55RM/2013 - Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“ – opatření ke snížení hlučnosti
vzduchotechniky_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. provedení technického řešení „opatření ke snížení hlučnosti
vzduchotechniky“ v souladu s Přílohami č.3 a č.4 tohoto materiálu
2. zadání dodatečných stavebních prací společnosti VOKD, a.s. se sídlem
Nákladní 1/3179, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75 853
za cenu 1 019 468,01 Kč bez DPH (1 233 556,29 Kč vč. DPH)
v rozsahu dle Přílohy č. 4
3. uzavření Smlouvy o dílo na provedení dodatečných stavebních prací
dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o dílo na provedení dodatečných stavebních prací
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ukládá
předložit k podpisu Smlouvu o dílo na provedení dodatečných stavebních prací
Z: vedoucí OIV
T: 17.4. 2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.4.2013

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a od 13:30 hod.

Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, Havířov

I.část

Č.jed.

KP/26 856/Kl/2013

V Havířově dne 24.4.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 56. schůzi Rady města Havířova,
konané dne 24.4.2013
I.část
3812/56RM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora pro 56. schůzi RMH, konanou
dne 24.4.2013
3813/56RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 54.schůze a z 55.schůze Rady města Havířova
3814/56RM/2013 - Schválení programu 56.schůze RMH, konané dne 24.4.2013
3815/56RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3816/56RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Karviná
3817/56RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
3818/56RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – březen 2013
3819/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Město
3820/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 14
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město
3821/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 41
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově – Podlesí
3822/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 47
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město
3823/56RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní nástavba č. 15 o velikosti 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě
3824/56RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 14 o velikosti 1+2
v domě na ulici Na Nábřeží 751/139 v Havířově-Městě
3825/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+2 na ulici Národní třída 579/8 v Havířově-Město
3826/56RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3827/56RM/2013 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“ - vyhlášení
zjednodušeného podlimitního řízení
3828/56RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
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3829/56RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Nadací Kousek po kousku, MPSV ČR
3830/56RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oboru 79-01-C/001
ZŠ a MŠ Havířov-Životice Zelená 2/112 a výmaz oboru 79-01-B/001
Pomocná škola ZŠ M. Kudeříkové 14 okres Karviná
3831/56RM/2013 - Přerušení provozu odloučeného pracoviště na ulici K. Čapka 8/800
Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15
3832/56RM/2013 - Stanovení platu ředitelce MŠ Lípová
3833/56RM/2013 - Jmenování členů konkurzních komisí ke konkurzním řízením na vedoucí
pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov
3834/56RM/2013 - Zachování stávajících podmínek čtyřsemestrálního studia
Akademie III. věku Havířov
3835/56RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská
3836/56RM/2013 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
3837/56RM/2013 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2013 do 31.10.2013
a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové
byty) pro rok 2013
3838/56RM/2013 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,
příspěvkové organizace
3839/56RM/2013 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova
– kontrolní zjištění
3840/56RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
3841/56RM/2013 - NAŘÍZENÍ, kterým se vydává tržní řád
3842/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – David Klimša a Markéta Sládková
3843/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denis Holub
3844/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Silvie Švecová a Dalibor Švec
3845/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Valentová
3846/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Bc. Monika Šindlerová
3847/56RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Vlasta Grundzová
a Pavel Grundza
3848/56RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Josef Luňák
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3849/56RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Markéta Vohnoutová
3850/56RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Štefan Peter
3851/56RM/2013 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Marie Zniščalová
3852/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Zdeňka Kožušníková
a Alan Kožušník
3853/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Dušan Šimela
a Jaroslava Šimelová a Martin Šimela
3854/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Pavlína Mžiková
a Barbora Mžiková
3855/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Milan Kořínek
a Iveta Kořínková a Veronika Kořínková a Martin Kořínek
3856/56RM/2013 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Josef Žiga
3857/56RM/2013 - Žádost o změnu usnesení – manž. Anna Maroszová a Petr Marosz
3858/56RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město
3859/56RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá
3860/56RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá
3861/56RM/2013 3862/56RM/2013 - Převod nemovitostí v rámci projektu regenerace bývalého Dolu Dukla
– změna usnesení
3863/56RM/2013 - Právní rozbor kupní smlouvy - k usnesení ZMH č. 771/17ZM/2013
ze dne 28.1.2013
3864/56RM/2013 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1028/20, k.ú. Šumbark
3865/56RM/2013 - Pronájem pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá
3866/56RM/2013 - Výpůjčka pozemku parc. č. 2837/1, k.ú. Havířov-město
3867/56RM/2013 - Prodloužení výpůjčky části pozemků parc.č. 3750, 3748/1,
k.ú. Havířov-město
3868/56RM/2013 - Nájemní smlouva s TJ ČSAD Havířov - doplnění
Napojení EZS na Městskou policii Havířov
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USNESENÍ

z 56. schůze Rady města Havířova,
konané dne 24.4.2013 – 1.část
3812/56RM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora pro 56. schůzi RMH, konanou
dne 24.4.2013____________________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 56. schůze Rady města Havířova,
konané dne 24.4.2013
Mgr. Rudolfa Šimka
p. Vojtěcha Kozáka
volí
jako skrutátora hlasů pro jednání jediného společníka v působnosti valné
hromady
Ing. Petra Smrčka
________________________________________________________________________________
3813/56RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 54.schůze a z 55.schůze Rady města Havířova__
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 54. schůze Rady města Havířova,
konané dne 3.4.2013 a z 55. schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.4.2013
________________________________________________________________________________
3814/56RM/2013 - Schválení programu 56.schůze RMH, konané dne 24.4.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 56. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.4.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3815/56RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
3214/47RM/2012
3434/49RM/2013
3575/52RM/2013

Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233,
283/1, k.ú. Šumbark
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RPG
Byty, s.r.o.
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1,
k.ú.Havířov-město dohodou

vypouští
ze sledování tato usnesení:
2920/43RM/2012
3180/47RM/2012
3204/47RM/2012
3461/49RM/2013
3466/50RM/2013
3496/51RM/2013
3539/52RM/2013

3540/51RM/2013

3541/52RM/2013
3555/52RM/2013
3556/52RM/2013
3591/52RM/2013
3605/52RM/2013
3614/52RM/2013

Podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku
Havířov pro studium zahájené v roce 2012
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – upsání 16 ks
prioritních akcií
Výpůjčka 39 kusů reklamních vitrín Městskému
kulturnímu středisku Havířov, příspěvkové organizaci
Změna v Občanské komisi RMH č.5 pro část města
Havířov-Šumbark
Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o.,
– stanovení termínu a programu jednání jediného
společníka v působnosti valné hromady
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s., vzdušné vedení VN 22 kV
Dodatek č. 10 a Dodatek č. 11 ke smlouvám o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města
Havířova v r. 2013
Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území
statutárního města Havířov v r. 2013, uzavřené s
dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví statutárního města Havířov - Ceník
Provozovatele 2013
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Dodatek mandátní smlouvy - ubytovna Střední 3,
Havířov-Šumbark
Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
„Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací“
Stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel “ –
předběžné oznámení veřejné zakázky
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3615/52RM/2013
3684/53RM/2013
3689/53RM/2013
3722/53RM/2013
3749/54RM/2013
3750/54RM/2013
3751/54RM/2013
3752/54RM/2013
3753/54RM/2013
3754/54RM/2013
3755/54RM/2013
3756/54RM/2013
3757/54RM/2013
3758/54RM/2013
3759/54RM/2013
3762/54RM/2013
3768/54RM/2013
3769/54RM/2013
3780/54RM/2013

Smlouva o spoluúčasti na financování služeb souvisejících
s přípravou polyfunkčního území areálu bývalého dolu
Dukla
Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
PODA a.s.
Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za
Teslou - 4. etapa“ – předběžné oznámení veřejné zakázky
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 3 o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská
693/11a v Havířově-Šumbark
Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17
o velikosti 1+2 v domě na ulici Slezská 769/7 v HavířověMěstě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 10 o vel. 1+1 na ulici Čajkovského 834/3
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 11 o vel. 1+1 na ulici Komunardů 982/2
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 22 o vel. 0+2 na ulici Kubelíková 1316/10
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 1 o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 11 o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 4 o vel. 1+3 na ulici Plynárenská 667/9
v Havířově-Prostřední Suchá
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici Studentská 1148/20
v Havířově-Podlesí
Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů
Havířov, p.o.
Jmenování členů školské rady základních škol,
kde zřizovatelem je statutární město Havířov
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz
oboru 79-01-C/001 ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice
Frýdecká 37 okres Karviná
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příprava
území po ukončení hornické činnosti – polyfunkční území
areálu bývalého Dolu Dukla – splašková kanalizace
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3799/54RM/2013
3805/54RM/2013
3806/54RM/2013

Zřízení komisí občanských RMH pro část města HavířovMěsto a Havířov-Podlesí
Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního
operátora pro statutární město Havířov - zahájení
zadávacího řízení
Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím
pevné sítě pro statutární město Havířov - zahájení
zadávacího řízení

3816/56RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Karviná_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Karviná v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 12
Územního plánu obce Karviná
ukládá
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: 24.4.2013
________________________________________________________________________________
3817/56RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29.,30., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 29.,30, dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
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3818/56RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – březen 2013_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.
za období červenec 2010 – březen 2013, dle důvodové zprávy a příloh.
________________________________________________________________________________
3819/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13
o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 29.4.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3820/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 14
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.14
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město dle přílohy
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 6.5.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3821/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 41
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.41
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 29.4.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3822/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 47
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.47
o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově – Město dle přílohy
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 29.4.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3823/56RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní nástavba č. 15 o velikosti 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 15 o velikosti 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě, měsíční nájemné
u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 4.755,- Kč dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 29.4.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3824/56RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 14 o velikosti 1+2
v domě na ulici Na Nábřeží 751/139 v Havířově-Městě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 14 o velikosti 1+2
v domě na ulici Na Nábřeží 751/139 v Havířově – Městě, měsíční nájemné u
této bytové jednotky je stanoveno ve výši 2.461,- Kč dle přílohy
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 29.4.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3825/56RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
o vel. 1+2 na ulici Národní třída 579/8 v Havířově-Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2
o vel. 1+2 na ulici Národní třída 579/8 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 6.5.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3826/56RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.3.2013 do 15.4.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
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2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.4
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 16.4.2013
dle přílohy č.6
5. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
3827/56RM/2013 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“ - vyhlášení
zjednodušeného podlimitního řízení_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ne

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. jistota

ano

5. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení zájemcům uvedeným v příloze
6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
ukončení: do 45 kalendářních dnů

07/2013
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“)
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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 v seznamu uvedených dodávek
v min. hodnotě 3.000.000,- Kč bez DPH/ 1 dodávka
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Bc. Daniel Pawlas
2. Ing. Martina Dresslerová
Ing. Marcela Kasalíková
3. Ing. Pavol Jantoš
Mgr. Jiří Jekl
4. Andrea Miavcová
Gabriela Jandová
5. za RK: Ing. Martin Hýl
Ing. Jiří Špiřík
14. zadávací lhůta:

60 dnů

pověřuje
1. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, v souladu
s mandátní smlouvou č. 2022/OŠK/2011 ze dne 23.12.2011 realizací
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329,
Havířov-Město“v rozsahu § 151 zákona
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
ukládá
vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: MRA, s.r.o.
T: 10.5.2013
________________________________________________________________________________
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3828/56RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 21) takto:
- 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)
- v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti 1435mm, s.r.o., Hradní 27/37,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava (IČ: 26 87 47 33) dle přílohy č. 1, 2
2. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) v celkové výši 2.000,- Kč od
společnosti SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o., Chocholuškova 1238/9,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (IČ: 64 08 69 25) dle přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
3829/56RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Nadací Kousek po kousku, MPSV ČR___________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých Nadací Kousek
po kousku a MPSV ČR v celkové výši 1.610.000,- Kč příspěvkovými
organizacemi města dle přílohy č. 1, 2
1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
(IČ 75 08 57 47) na projekt:
- Ve zdravém těle, zdravý duch………………………………... 110.000,- Kč
2. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
(IČ 60 33 75 83) na projekt:
-Vzděláváním ke kvalitě a profesionalitě pracovníků Sociálních služeb
města Havířova…………………………………………….. 1.500.000,- Kč
________________________________________________________________________________
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3830/56RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oboru 79-01-C/001
ZŠ a MŠ Havířov-Životice Zelená 2/112 a výmaz oboru 79-01-B/001
Pomocná škola ZŠ M. Kudeříkové 14 okres Karviná___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
- výmaz oboru 79-01-C/001 ZŠ a MŠ Havířov- Životice Zelená 2/112
dle přílohy č.1
- výmaz oboru 79-01-B/001 Pomocná škola ZŠ M. Kudeříkové 14
okres Karviná dle přílohy č. 2
ukládá
požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výmaz zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2013
________________________________________________________________________________
3831/56RM/2013 - Přerušení provozu odloučeného pracoviště na ulici K. Čapka 8/800
Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přerušení provozu odloučeného pracoviště na ulici K. Čapka 8/800
Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, a to v měsíci červenci a srpnu 2013
ukládá
zaslat oznámení o přerušení provozu odloučeného pracoviště dotčené škole
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
3832/56RM/2013 - Stanovení platu ředitelce MŠ Lípová________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelce Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15
paní Mgr. Blance Gelnarové od 1.5.2013 dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
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3833/56RM/2013 - Jmenování členů konkurzních komisí ke konkurzním řízením na vedoucí
pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov________________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa
ředitelů ZŠ a MŠ takto:
1. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Předseda:
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele
Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele
PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK
Mgr. Igor Zaťko, odborník v oblasti státní správy
Mgr. Jiří Václavínek, pedagogický pracovník
Mgr. Šárka Fiedlerová-Hanušová, školní inspektorka
České školní inspekce
p. Alice Kuchařová, zástupce školské rady
2. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Předseda:
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele
Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele
PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK
Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy
Bc. Vlasta Chovanečková, pedagogický pracovník
Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka
České školní inspekce
3. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
Předseda:
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele
Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele
PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK
Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy
p. Marie Blažová, pedagogický pracovník
Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka
České školní inspekce
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace
Předseda:
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele
Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele
PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK
Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy
p. Uršula Kuliková, pedagogický pracovník
Mgr. Milena Kovačíková, školní inspektorka
České školní inspekce
________________________________________________________________________________
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3834/56RM/2013 - Zachování stávajících podmínek čtyřsemestrálního studia
Akademie III. věku Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
stávající podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku Havířov
pro studium v dalších létech dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
3835/56RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Polska Mgr. Elišky Tomíčkové,
ředitelky Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ 70 95 81 31 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
3836/56RM/2013 - Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012:
- 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. 7
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací města za rok 2012 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města MKS, MK,
SSRZ, SSmH, SANTÉ a DSH za rok 2012 dle přílohy č. 8,
a to z rozpočtových prostředků těchto příspěvkových organizací,
s úpravou dle připomínek členů RMH
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OSV
T: duben 2013
________________________________________________________________________________
18
USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.4.2013

3837/56RM/2013 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2013 do 31.10.2013
a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové
byty) pro rok 2013_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2013 do 31.10.2013 dle
přílohy č. 1
2. doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)
pro rok 2013 dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
3838/56RM/2013 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,
příspěvkové organizace___________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
1. ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace rekondičněozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, letního integrovaného rekondičního
pobytu dětí s těžkým zdravotním postižením a týdenních příměstských táborů
dětí pro rok 2013 zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2013:
- snížení výdajů odboru sociálních věcí o částku 650 tis. Kč,
- navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci
ASTERIX – Středisko volného času Havířov o částku 650 tis. Kč
Z: vedoucí EO
T: červen 2013
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 2013 z účtu
příspěvkové organizace ASTERIX – Střediska volného času Havířov
na příjmový účet města Havířova
Z: ředitelka ASTERIX
T: říjen 2013
________________________________________________________________________________
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3839/56RM/2013 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova
– kontrolní zjištění_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Sociální služby města
Havířova dle Protokolu č. 14/2013 pořízeného dne 2.4.2013
kontrolní skupinou oddělení kontroly Magistrátu města Havířova,
ve znění dle přílohy
rozhodla
neuložit příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova odvod
do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně ve výši 42 000,00 Kč
________________________________________________________________________________
3840/56RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2013, dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
3841/56RM/2013 - Nařízení, kterým se vydává tržní řád________________________________
Rada města Havířova
vydává
Nařízení, kterým se vydává tržní řád, ve znění dle přílohy, s doplněním
článku III o odstavec 8 tohoto znění:
(8) V místech rychlého občerstvení a tržních místech je zakázán prodej
alkoholických nápojů nad 20% objemových alkoholu.
________________________________________________________________________________
3842/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – David Klimša a Markéta Sládková_
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Davidu Klimšovi, t.b. Horní Bludovice 567 pod podmínkou, že:
20
USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.4.2013

- společnou nájemkyní bytu bude i přítelkyně Markéta Sládková
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3843/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Denis Holub____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v kterékoliv lokalitě města
p. Denisi Holubovi, t.b. Šenovská 707/13, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
3844/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Silvie Švecová a Dalibor Švec
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního čtyřpokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Silvii Švecové t.b. Stromořadí 311, Rychvald a Daliboru Švecovi,
t.b. Jana Škody 191/7, Ostrava-Dubina pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
3845/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Lenka Valentová________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Lence Valentové, t.b. Národní tř. 665/28, 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
________________________________________________________________________________
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3846/56RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Bc. Monika Šindlerová___________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Bc. Monice Šindlerové, t.b. Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
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
________________________________________________________________________________
3847/56RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Vlasta Grundzová
a Pavel Grundza_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 se sníženou
kvalitou v domě na ul. Jarošova 750/4c v Havířově-Šumbarku se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
manž. Vlastě Grundzové a Pavlu Grundzovi, t.b. Jarošova 750/4c,
Havířov-Šumbark podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní uhradí celkový dluh
evidovaný MRA, s.r.o. u bytu na uvedené adrese
- nájemní smlouva bude s manž. Grundzovými 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
________________________________________________________________________________
3848/56RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Josef Luňák_________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Josefu Luňákovi, t.b. Dlouhá tř. 490/49, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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3849/56RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu
– Markéta Vohnoutová___________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 5496/83/10 ze dne 29.09.2010
________________________________________________________________________________
3850/56RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu – Štefan Peter___
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 1871/32RM/2012 ze dne 22.02.2012
________________________________________________________________________________
3851/56RM/2013 - Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu
– Marie Zniščalová_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu obecnímu bytu, tzn. bytu č. 8
o vel. 1+2 se sníženou kvalitou v domě na ul. Jarošova 750/4c v HavířověŠumbarku se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro
příslušné období s p. Marií Zniščalovou, t.b. Mánesova 989/42, Havířov-Město
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
________________________________________________________________________________
3852/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Zdeňka Kožušníková
a Alan Kožušník_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Zdeňkou Kožušníkovou a jejím synem Alanem Kožušníkem,
t.b. Astronautů 1094/9, Havířov-Město k bytu č.46 o vel. 1+3
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
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3853/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Dušan Šimela
a Jaroslava Šimelová a Martin Šimela_______________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Dušanem Šimelou, Jaroslavou Šimelovou a jejích synem Martinem
Šimelou, t.b. Sukova 818/1, Havířov-Město k bytu č. 9 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3854/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Pavlína Mžiková
a Barbora Mžiková_______________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Pavlínou Mžikovou a její sestrou Barborou Mžikovou
t.b. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město k bytu č. 26 o vel. 0+1
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3855/56RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Milan Kořínek
a Iveta Kořínková a Veronika Kořínková a Martin Kořínek____________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manžely Milanem Kořínkem a Ivetou Kořínkovou a jejich dcerou
Veronikou Kořínkovou a synem Martinem Kořínkem t.b. Konzumní 385/20,
Havířov-Šumbark k bytu č. 15 o vel. 1+3 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
3856/56RM/2013 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – Josef Žiga________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
panu Josefu Žigovi t.b. Jarošova 766/8c, Havířov-Šumbark
udělení výjimky z čl. V, bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům, s tím, že:
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- stanovená výše kauce na byt bude jmenovaným uhrazena splátkami
ve výši 500,- Kč/měsíc
- nájemní smlouva bude s p. Žigou k přidělenému bytu uzavřena
na dobu 3 měsíců
________________________________________________________________________________
3857/56RM/2013 - Žádost o změnu usnesení – manž. Anna Maroszová a Petr Marosz________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 3656/53RM/2013 ze dne 13.03.2013
________________________________________________________________________________
3858/56RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 1165 m2
panu Marku Frantovi, bytem Havířov-Podlesí, Přemyslova 1262/1,
IČ: 738 75 929
za účelem výstavby budovy „Centra mládeže a bojových sportů“
včetně parkoviště
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
3859/56RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1195/331, kat. území Prostřední Suchá o výměře 6 m2
JUDr. Ivanu Kožušníkovi, bytem Praha-Hloubětín, Šestajovická 25/6,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 600,- Kč,
( tj. 1 100,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
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3860/56RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2
manželům Jitce Papiežové a Stanislavu Papiežovi, bytem Havířov-Šumbark,
U Jelena 1245/2A, pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 700,- Kč, (tj. 1 100,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
3861/56RM/2013 - Prodej
Šumbar
__________

pozemků

parc.č.

1326/11

a

parc.č.

1326/5,

k.ú.

Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemků parc.č. 1326/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2
a parc.č. 1326/5, ostatní plocha o výměře 419 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, za cenu smluvní ve výši 50.000,-Kč
________________________________________________________________________________
3862/56RM/2013 - Převod nemovitostí v rámci projektu regenerace bývalého Dolu Dukla
– změna usnesení_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení ze dne 25.1.2010, č. usnesení 1100/21/ZM/10, bod 3)
v části „dohodnutá kupní cena“ (první odrážka), a to:
zrušit původní znění:
3.
- převod stavby tribuny stadionu bez č.p. na pozemku parc.č. 1248/7,
k.ú. Prostřední Suchá a pozemku parc.č. 1248/7, zast.plocha a nádvoří
o výměře 2 567 m2, k.ú. Prostřední Suchá včetně technické obsluhy tribuny,
krytu tribuny a ostatních součástí a příslušenství z majetku společnosti
RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 277 69 135
do majetku města za dohodnutou kupní cenu (cenu tvoří součet částek
skládajících se z částky daně z převodu nemovitostí za nemovitost a jiných
případných daňových povinností souvisejících s převodem, z částky za
vyhotovení geometrických plánů a z částky za vyhotovení znaleckého
posudku, plus DPH)
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schválit nové znění:
3.
- převod stavby tribuny stadionu bez č.p. na pozemku parc.č. 1248/7, k.ú.
Prostřední Suchá a pozemku parc.č. 1248/7, zast.plocha a nádvoří
o výměře 2 567 m2, k.ú. Prostřední Suchá včetně technické obsluhy tribuny,
krytu tribuny a ostatních součástí a příslušenství z majetku společnosti
RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 277 69 135
do majetku města za dohodnutou kupní cenu ve výši 198.310,- Kč, z toho činí
kupní cena pozemku parc.č. 1248/7, k.ú. Prostřední Suchá 198.309,- Kč a kupní
cena budovy bez čp./č.e., způsob využití: stavba občanské vybavenosti,
nacházející se na pozemku parc.č. 1248/7 k.ú. Prostřední Suchá 1,- Kč.
________________________________________________________________________________
3863/56RM/2013 - Právní rozbor kupní smlouvy - k usnesení ZMH č. 771/17ZM/2013
ze dne 28.1.2013__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
právní rozbor kupní smlouvy o prodeji nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4,
Havířov-Město, zpracovaný advokátní kanceláří JUDr. Josef Fikáček,
IČ: 66251907, a závěry uvedené v důvodové zprávě
________________________________________________________________________________
3864/56RM/2013 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1028/20, k.ú. Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1028/20, zahrada o výměře 196 m2,
k.ú. Šumbark, paní Zdeňce Tyronové, bytem Řadová 20, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady
________________________________________________________________________________
3865/56RM/2013 - Pronájem pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní Suchá__________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemků parc.č. 1947/1, zahrada o výměře 474 m2, parc.č. 1948,
zahrada o výměře 346 m2, parc.č. 1949, ostatní plocha o výměře 453 m2,
k.ú. Dolní Suchá, panu Bořku Barglovi, bytem Střední 4, Havířov-Šumbark,
za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.5. 2013,
- nájemné dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene ve výši 8.383,-Kč/rok
27
USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.4.2013

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3866/56RM/2013 - Výpůjčka pozemku parc. č. 2837/1, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku pozemku v k.ú. Havířov – město, parc. č. 2837/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 17985 m2, užívaného jako přístupové
komunikace v areálu garáží ul. Garážnická, v Havířově-Městě,
výpůjčiteli: sdružení Startklub Havířov o.s., se sídlem: Garážnická 1/508,
Havířov-Město, IČ: 005 33 181,
pro účely provozování areálu, s tím že zimní údržbu, opravy komunikací
v areálu, odvoz odpadu, přívod elektřiny a celkový provoz bude zajišťovat
výpůjčitel výhradně na vlastní náklady
doba výpůjčky: 10 let od data podpisu smlouvy, s možností prodloužení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o výpůjčce pozemku
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3867/56RM/2013 - Prodloužení výpůjčky části pozemků parc.č. 3750, 3748/1,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení výpůjčky části 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
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce zn. 637/OSM/2012
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3868/56RM/2013 - Nájemní smlouva s TJ ČSAD Havířov - doplnění
Napojení EZS na Městskou policii Havířov___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. doplnění nájemní smlouvy č. 107//OSM/08, uzavřené s TJ ČSAD Havířov,
IČ: 45215626, v článku V.:
Pronajímatel na vlastní náklady instaloval a uhradil elektronický
zabezpečovací systém OASIS na pronajatý majetek – mobilní buňky.
Nájemce je povinen zajistit a hradit náklady na roční servis zařízení,
opravy zařízení a použitý materiál.
Nájemce je povinen zajistit odpovědnou osobu, která bude příjemcem
oznámení poplachu na určený mobilní telefon z elektronického
zabezpečovacího systému.
2. bezplatné připojení elektronického zabezpečovacího systému, instalovaného
na mobilních buňkách ve vlastnictví statutárního města Havířova
v areálu TJ ČSAD, ul. U Letního kina, Havířov-Město,
na pult centralizované ochrany Městské policie Havířov
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 107/OSM/08
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a od 13:30 hod.

Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, Havířov

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 56. schůzi Rady města Havířova,
konané dne 24.4.2013
II.část

3869/56RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města
Prostřední Suchá“
3870/56RM/2013 - Navýšení náhrady za užívání silničních pozemků v majetku
Moravskoslezského kraje
3871/56RM/2013 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/475
v majetku MS kraje
3872/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miloslava Brzáka a Lenky Brzákové
3873/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Stanislava Zajączka Ph.D.
a MUDr. Joanny Kolorzové Zajączkové
3874/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch RNDr. Vítězslava Pláška Ph.D.
a Mgr. Doroty Moniky Pláškové
3875/56RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
3876/56RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
3877/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2651/7 k.ú. Dolní Suchá
3878/56RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
3879/56RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech
3880/56RM/2013 - Městské podnikatelské centrum - pronájem nebytových prostor
3881/56RM/2013 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce
3882/56RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
3883/56RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
3884/56RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy
3885/56RM/2013 - Nabídka přebytečného majetku od Sociálních služeb města Havířova
– oprava usnesení
3886/56RM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace
3887/56RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise školské RMH
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3888/56RM/2013 - Souhlas zřizovatele k prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor
na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov-Šumbark,
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
3889/56RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, p.o.
3890/56RM/2013 - Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“ zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
3891/56RM/2013 - Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská (č. stavby 10018)
a ZŠ Františka Hrubína (č. stavby 10020)
– předběžné oznámení veřejné zakázky
3892/56RM/2013 - Stavba č. 9055 - „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
3893/56RM/2013 - Přehled akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2013
3894/56RM/2013 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt „Regenerace
bytových domů na ul. Pujmanové 4,6,8,14 a ul. Mládí 16, 18, 20, 22, 4, 6,
8, 10, 9, 11“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“
3895/56RM/2013 - Úpravy výzev č. 03 a č. 04 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“
3896/56RM/2013 - Společný projekt měst Karviná – Havířov – Jastrzębie Zdrój,
II. odborná setkání – rok 2013
3897/56RM/2013 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení
uchazeče
3898/56RM/2013 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady společnosti
3899/56RM/2013 - OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022) – rozhodnutí o námitkách
3900/56RM/2013 - Dodatek č. 1 o pojištění souboru vozidel
3901/56RM/2013 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce
„Havířov v květech“, konané dne 15.6.2013
3902/56RM/2013 - Odborná konference, 15.10.2013 KD Radost, Zelená města – města
budoucnosti „Parky našich sídel“
3903/56RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Grazu (Rakousko) ve dnech 20. - 24.5. 2013
3904/56RM/2013 - Změna v Komisi protidrogové a prevence kriminality RMH
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3905/56RM/2013 - Změny v komisi komisi BESIP Rady města Havířova
3906/56RM/2013 - Nájem prostor pro dvě detašovaná pracoviště Městské policie Havířov
– změna usnesení
3907/56RM/2013 - Poděkování p. Věry Boturové za péči o postižené dítě
3908/56RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
3909/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2012
3910/56RM/2013 - 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 2012
3911/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2012, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012,
k návrhu odměn orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti
3912/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2012
3913/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2012
a rozdělení odměn orgánům společnosti
3914/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2012
3915/56RM/2013 - 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 2012
3916/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti
3917/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2012
3918/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012
a o rozdělení odměn orgánům společnosti
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USNESENÍ

z 56. schůze Rady města Havířova,
konané dne 24.4.2013 – 2.část
3869/56RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 3069
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“,
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2371,
k.ú. Prostřední Suchá,
ve prospěch statutárního města Havířova, stavebníka veřejné části přípojky,
v rozsahu cca 6 m2, pro připojení nemovitosti, domu č.p. 483
na parc. č. 2369/1, na kanalizační stoku vybudovanou městem
půjčitelé a povinní: manž. Jaroslav Janczar a Eva Janczarová,
Nový Svět 483/70, Havířov-Prostřední Suchá,
hodnota břemene 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného pásma,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné
na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3870/56RM/2013 - Navýšení náhrady za užívání silničních pozemků v majetku
Moravskoslezského kraje__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
navýšení náhrady za užívání - nájem silničních pozemků v majetku
Moravskoslezského kraje, s nimiž hospodaří Správa silnic Moravskoslezského
kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711,
zastoupená střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná-Fryštát,
dle sazebníku interní směrnice pronajímatele, platné od 1.4.2013,
pro obce takto:
u pozemků silnic II. třídy z původních 2,40 Kč/m2/den + DPH na 2,60
Kč/m2/den + DPH u pozemků silnic III. třídy z původních 1,20 Kč/m2/den +
DPH na 1,30 Kč/m2/den +
DPH s tím, že u smluvních vztahů, uzavřených
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po datu 1. 4. 2013, schválených
a) usnesením RMH č. 3780/54RM/2013, dne 3. 4. 2013,
pro stavbu č. 10050 „Příprava území po ukončení hornické činnosti –
polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla – splašková kanalizace“
b) usnesením RMH č. 3315/48RM/2012, bod 22, dne 19. 12. 2012,
pro stavbu č. 1145 „Rekonstrukce MK Budovatelů“,
bude nájemné upraveno dle požadavku pronajímatele
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 320/OSM/2013.
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
3871/56RM/2013 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/475
v majetku MS kraje______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření předložené Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení
souvislé úpravy povrchu na silnici II/475 ul. Orlovská, po dobu 5 let
od realizace stavby regionálního operačního programu:
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Havířov – obchvat TIR“,
na pozemcích k.ú. Havířov-město, parc.č. 3665/1 a 3671/1 a k.ú. Dolní Suchá,
parc.č. 2736/1, 2736/2, 2736/7 a 2740,
v majetku Moravskoslezského kraje, k nimž právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, (SSMSK) se sídlem Úprkova 795,
702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 000 95 711,
zastoupeného střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná-Fryštát.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o neprovádění stavebních zásahů do silničního tělesa II/475
Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2013
________________________________________________________________________________
3872/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miloslava Brzáka a Lenky Brzákové
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 982,
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k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování sjezdu
k rodinnému domu č.p. 192 na pozemku parc.č. 572/24, k.ú. Dolní Datyně
ve prospěch Miloslava Brzáka a Lenky Brzákové, oba bytem Havířov- Dolní
Datyně, Datyňská 192/2d,
za jednorázovou úhradu ve výši 2.625,- Kč+ DPH (pro přípojku)
a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu)
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2013
________________________________________________________________________________
3873/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Stanislava Zajączka Ph.D.
a MUDr. Joanny Kolorzové Zajączkové_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov-město za účelem umístění plynovodní, vodovodní přípojky
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 1569 na pozemku parc.č. 4825/2,
k.ú. Havířov-město ve prospěch Ing. Stanislava Zajączka Ph.D.
a MUDr. Joanny Kolorzové Zajączkové, oba bytem Havířov-Město,
Mezidolí 1569/12b, za jednorázovou úhradu ve výši 2.500,- Kč+ DPH
(pro plynovodní přípojku),
za jednorázovou úhradu ve výši 2.625,- Kč + DPH (pro vodovodní přípojku)
a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu )
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2013
________________________________________________________________________________

36
USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.4.2013

3874/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch RNDr. Vítězslava Pláška Ph.D.
a Mgr. Doroty Moniky Pláškové____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky a vybudování sjezdu
k rodinnému domu č.p. 388 na pozemku parc.č. 2199/2, k.ú. Dolní Suchá
ve prospěch RNDr. Vítězslava Pláška Ph.D. a Mgr. Doroty Moniky Pláškové,
oba bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 388/24,
za jednorázovou úhradu ve výši 1.875,- Kč + DPH (pro přípojku)
a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu)
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2013
________________________________________________________________________________
3875/56RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o._________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2515/1,
k.ú. Bludovice , dle GP č. 3677 – 4/2013 ze dne 7.2.2013 za účelem uložení
plynárenského zařízení pro stavbu :
„STL plynovod a 12 ks přípojek plynu, BKS 1312000203/152366,
č. stavby 68036“, za jednorázovou úhradu ve výši 69.800,- Kč,- Kč + DPH,
při celkové výměře 349 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1748/6,
2023, 2024, 2025/1, 2645/1, 2645/18, 2645/29, 2645/31, 2645/84, 2645/89,
k.ú. Prostřední Suchá, dle GP č. 2773 - 359/2013 ze dne 27.2.2013
za účelem uložení plynárenského zařízení pro stavbu :
„REKO NTL MS Prostřední Suchá, ul. Fryštátská, č. stavby 37400“,
za jednorázovou úhradu ve výši 112.800,- Kč,- Kč + DPH,
při celkové výměře 564 m2
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.,
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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 .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2013
________________________________________________________________________________
3876/56RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 326/1,
k.ú. Šumbark, dle GP č. 1497 – 69/2013 ze dne 21.2.2013
za účelem umístění zemního kabelového vedení NN pro napojení prodejního
stánku v rámci stavby : „Havířov, Svoboda NNk “, č.st. IV – 12 – 8004744
za jednorázovou úhradu při výměře 3 m2 ve výši 10.000,- Kč + DPH
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2728/1,
k.ú. Dolní Suchá, dle GP č. 1130 – IP11982/2013 ze dne 12.2.2013
za účelem umístění zemního kabelového vedení NN, (investor : Ludvík
Gwóždź, bytem Havířov-Dolní Suchá, Na Bartošůvce 101/5)
za jednorázovou úhradu při výměře 10,26 m2 ve výši 10.000,- Kč + DPH
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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2013
________________________________________________________________________________
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3877/56RM/2013 - Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2651/7 k.ú. Dolní Suchá____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2651/7 k.ú. Dolní Suchá,
dle GP označeného jako parc. č. 2651/8, který město nabude kupní smlouvou
do vlastnictví od oprávněného: Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 709 94 234,
s tím, že město jako povinný, zřizuje ve prospěch oprávněného právo přístupu
k mostní konstrukci železničního mostu, za účelem jeho kontroly a údržby
v rozsahu 11 m2,
hodnota věcného břemene: bezúplatně, je vyvoláno investicí města
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
________________________________________________________________________________
3878/56RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 13,28 m2 v suterénu
obytného domu ul. Makarenkova 4, Havířov-Město,
p. Antonínu Skybskému, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
3879/56RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytných domech_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 13,50 m2 v technickém suterénu
obytného domu ul. Karvinská 2, Havířov-Město,
p. Jiřímu Šebkovi, jako sklad pro vlastní potřebu,
2. pronájem nebytových prostor o výměře 11,60 m2 v suterénu obytného domu
ul. Konzumní 14, Havířov-Šumbark,
p. Libuši Čadílkové, jako sklad pro vlastní potřebu,
za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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________________________________________________________________________________
3880/56RM/2013 - Městské podnikatelské centrum - pronájem nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – místnosti č. 110 o výměře 19,60 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 9,30 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
p. Miladě Kochové, IČ: 46600906, jako účetní kancelář, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.6.2013,
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
________________________________________________________________________________
3881/56RM/2013 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 153 m2
na ul. Dělnické 18, Havířov-Město, nájemci MgA. Jaroslavu Kociánovi,
IČ: 73175099, o dalšího nájemce p. Michala Hlouška, IČ: 70244553,
ostatní podmínky pronájmu se nemění
________________________________________________________________________________
3882/56RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o výměře 96,02 m2 na Dlouhé tř. 91, HavířovPodlesí, nájemkyni p. Květuši Ďurišové, IČ: 13621262, a to část nebytových
prostor o výměře 31 m2 pro Mgr. Marii Pavlíčkovou, jako prodejnu
kosmetických výrobků Oriflame, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
3883/56RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou_________________
Rada města Havířova
schvaluje
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ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 439,85 m2
v 6. nadzemním podlaží části B objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemci Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, IČ: 00849871,
dohodou k 30.6.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájmu nebytových prostor
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
3884/56RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – ateliér 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, z důvodu dluhu na nájemném a službách
________________________________________________________________________________
3885/56RM/2013 - Nabídka přebytečného majetku od Sociálních služeb města Havířova
– oprava usnesení________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 3794/54RM/2013 ze dne 3. 4. 2013
schvaluje
bezúplatné převzetí movitých věcí, které jsou pro příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Havířova přebytečné:
- dlouhodobý hmotný majetek (elektrický konvektomat s bojlerem, elektrická
pánev 80 l a průchozí myčka) v celkové pořizovací ceně 544 847,00 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení kuchyně)
v celkové pořizovací ceně 460 516,- Kč
- drobný majetek do 3 000,- Kč/ks v celkové pořizovací ceně 96 160,80 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2013
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________________________________________________________________________________
3886/56RM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
vynětí nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21:
- část budovy č.p. 329, občanská vybavenost (tělocvična školy),
v pořizovací ceně 2 271 185,03 Kč, umístěná na části pozemku parc.č. 1421,
dle GP č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 označená jako parc. č. 1421/2,
o výměře 315 m2 - zastavěná plocha
- pozemek parc. číslo 1421/2 v pořizovací ceně 253 890,- Kč,
vše kat. území Havířov-město
________________________________________________________________________________
3887/56RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise školské RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise školské Rady města Havířova
za rok 2012/2013 dle příloh
________________________________________________________________________________
3888/56RM/2013 - Souhlas zřizovatele k prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor
na středisku LUNA, Lidická 52c/1200 Havířov-Šumbark,
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace______________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, středisko
Luna, Lidická 52c/1200,
Havířov-Šumbark, prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor
1. p. Monice Hamplové, IČ: 88712966, za podmínek:
- účel: kadeřnictví, holičství
- výměra prostor: 19,8 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.5.2013
- nájemné: 5.346,- Kč/rok, tj. 270,- Kč/m2/rok
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
2. p.. Ivě Lobodinské, IČ: 88754529, za podmínek:
- účel: pedikúra
- výměra prostor: 9,9 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.6.2013
- nájemné: 2.673,- Kč/rok, tj. 270,- Kč/m2/rok
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
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________________________________________________________________________________
3889/56RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, p.o.______
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 150.000,- Kč účelově určeného na částečné
dovybavení střediska Luna pečovatelskými lůžky s příslušenstvím
od Havířovské teplárenské společnosti,a.s. IČ: 619 74 706
Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace,
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město, IČ 751 39 243
Z: ředitel DsH
T: červen 2013
________________________________________________________________________________
3890/56RM/2013 - Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“ zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce__
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce stavby č. 10064 IPRM pro IOP
„Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“
rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ne

3. druh zadávacího řízení:

užší řízení

4. výši požadované jistoty:

400.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:

08/2013
nejpozději do 31.12.2013

7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

dílčí hodnotící kritéria:
výše nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH
termín dokončení ve
dnech
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80%

20%

8. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- doklady uvedenými v § 53 odst. 3 zákona
9.

profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) a d) zákona:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující živnostenské oprávnění na Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování, Výkon zeměměřických činností, Projektová činnost ve
výstavbě, Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
c) doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby, pozemní stavby a městské
inženýrství,
d) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13
odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů,

10. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
11. technické kvalifikační předpoklady:
a) podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona dodavatel předloží seznam stavebních
prací provedených dodavatelem v posledních pěti letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních
prací, a to alespoň:
1) jednu zakázku obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky,
tj. revitalizace veřejného prostranství, ve finančním objemu
min. 12.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
2) čtyři zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce komunikací, chodníků,
parkovišť, ve finančním objemu min. 4.400.000,- Kč bez DPH
za každou zakázku,
3) tři zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění
zakázky, tj. realizace terénních a sadových úprav, ve finančním
objemu min. 400.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
4) tři zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění
zakázky, tj. dodávka a montáž veřejného osvětlení,ve finančním
objemu min. 2.400.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
5) dvě zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění
zakázky, tj. dodávka a montáž kamerového systému na veřejné
prostranství, připojení nápojných míst STK a kamer, ve finančním
objemu min. 400.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
b) podle § 56 odst. 3 písm. c) dodavatel předloží doklady o vzdělání
a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího
a člena týmu odpovědného za realizaci terénních, sadových úprav
a revitalizaci dotčeného území, a to v souladu s podmínkami
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poskytovatele dotace
c) podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona čestné prohlášení o průměrném počtu
zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky
v min. rozsahu 35 zaměstnanců v každém roce
12. 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. Zdeněk Hečko
Ing. Vladislav Varmuža
5. Ing. Ladislav Nedorost
Ing. Hana Navrátilová
6. Mgr. Milan Konečný
Vojtěch Krusberský
13. zadávací lhůta:

120 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. společnost VIA Consult a.s. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zákona
ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 05/2013
________________________________________________________________________________
3891/56RM/2013 - Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská (č. stavby 10018)
a ZŠ Františka Hrubína (č. stavby 10020)
– předběžné oznámení veřejné zakázky_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. záměr zahájit zadávací řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
2. záměr zahájit zadávací řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“
schvaluje
1. zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“, vč. odůvodnění
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účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek
2. zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Snižování spotřeby
energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění
přílohy č. 2, ve Věstníku veřejných zakázek
pověřuje
1. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ: 88144534, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku ,,Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
2. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ: 88144534, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku ,,Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ v rozsahu §151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
3. podpisem jedné mandátní smlouvy s Mgr. Bc. Milanem Konečným
na realizaci obou zadávacích řízení Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj
ukládá
1. předložit mandátní smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 5/2013
2. zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek
prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 5/2013
________________________________________________________________________________
3892/56RM/2013 - Stavba č. 9055 - „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“ - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení

ne
ne
ano (měsíční)
ne

daňové
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ne

ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

950 000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:

08/2013
max. do 31.03.2014

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. ostatní podmínky:

záruční lhůta min. 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
- výpis ze živnostenského rejstříku (doklad o oprávnění k podnikání
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost
ve výstavbě; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
výkon zeměměřičských činností)
- doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu hlavního
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího
- doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby pro osobu hlavního
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího
11. ekonomická a finanční způsobilost:
prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona
12. technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 zákona
- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
na výstavbu nebo rekonstrukci náměstí nebo veřejných prostranství
v městské zástavbě, včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění min.
4 nejvýznamnějších zakázek uvedených v seznamu provedených
stavebních prací ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH
za každou zakázku
- profesní životopis hlavního stavbyvedoucího s VŠ vzděláním stavebního
směru, s praxí v oboru pozemní nebo dopravní stavby minimálně 10 let,
o realizování min. dvou obdobných zakázek (tj. výstavba nebo
rekonstrukce náměstí nebo veřejných prostranství v městské zástavbě)
ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH za každou zakázku
- profesní životopis stavbyvedoucího s VŠ nebo SŠ vzděláním stavebního
směru, s praxí v oboru pozemní nebo dopravní stavby minimálně 5 let,
o realizování min. jedné obdobné zakázky (tj. výstavba nebo
rekonstrukce náměstí nebo veřejných prostranství v městské zástavbě)
ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH za každou zakázku
- osvědčení o
dosaženém vzdělání pro osobu hlavního
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stavbyvedoucího
a stavbyvedoucího
- čestné prohlášení dodavatele o pracovněprávním vztahu osoby hlavního
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího vůči dodavateli.
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:
Člen:
Náhradník:
Ing. Eduard Heczko
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
3. Ing. Jiří Revenda
Jana Pětvalská
4. Ing. Miroslav Mynář
Ing. Petr Špok
5. Ing. Jaroslav Glogar
Ing. Lucie Klimešová
14. zadávací lhůtu:

120 dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. posouzením kvalifikace
uchazečů v rozsahu § 59 zákona
ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 05/2013
________________________________________________________________________________
3893/56RM/2013 - Přehled akcí nad 1 mil.Kč realizovaných OIV v roce 2013_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2013
________________________________________________________________________________
3894/56RM/2013 - Žádost o schválení předložení žádosti o dotaci na projekt „Regenerace
bytových domů na ul. Pujmanové 4,6,8,14 a ul. Mládí 16, 18, 20, 22, 4, 6,
8, 10, 9, 11“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložení dílčího projektu
„Regenerace bytových domů na ul. M. Pujmanové 4,6,8,14
a ul. Mládí 16,18,20,22,4,6,8,10,9,11“
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v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“
do Integrovaného operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
předloženého dílčího projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení
dílčího projektu
________________________________________________________________________________
3895/56RM/2013 - Úpravy výzev č. 03 a č. 04 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
úpravy výzev č. 03 a č. 04 k podávání žádostí o dotaci v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
3896/56RM/2013 - Společný projekt měst Karviná – Havířov – Jastrzębie Zdrój,
II. odborná setkání – rok 2013______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Účast zástupců města na pracovních setkáních v rámci projektu
„II. Česko-polská odborná setkání“ dle důvodové zprávy.
2. Pracovní cestu zástupců města na pracovní setkání v oblasti kultura, sport,
vzdělávání, cestovní ruch a rekreace, které se uskuteční dne 17.5.2013
v Jastrzębiu – Zdrój v Polsku, dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
3897/56RM/2013 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení
uchazeče________________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“
(číslo stavby 10062) zájemce PPP CONTRUCTION CZ s.r.o.,
se sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, IČ: 27946975,
z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu
blíže uvedeného v příloze č. 1
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ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 29.4.2013
________________________________________________________________________________
3898/56RM/2013 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady společnosti___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 9.5.2013 dle Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
dle Přílohy č. 2 až Přílohy č. 6 a dle důvodové zprávy
k bodu 10 a 11 programu valné hromady a to formou korespondenčního
hlasování podle Článku 14 bod 11 Stanov
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 7.5.2013
________________________________________________________________________________
3899/56RM/2013 - OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022) – rozhodnutí o námitkách________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek společnosti JOKVA OLOMOUC, a.s., IČ: 25874608,
proti obsahové části zadávací dokumentace zadávacího řízení OŘ/4/OIV/13
– „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022)
2. odmítnutí námitek uvedených v bodě 1., neboť námitky neobsahují
náležitosti podle ust. § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
________________________________________________________________________________
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3900/56RM/2013 - Dodatek č. 1 o pojištění souboru vozidel______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 s účinností od 1.4. 2013 k rámcové pojistné smlouvě
č. 3742107016 o pojištění souboru vozidel (zn. 259/ORG/2013),
uzavřené se společností Česká pojišťovna a. s., (IČ 45 27 29 56), kterou se mění
rozsah pojištěných vozidel dle skutečnosti k 1.4. 2013 (viz příloha)
pověřuje
1. náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem Dodatku č. 1
k rámcové pojistné smlouvě č. 3742107016 o pojištění souboru vozidel,
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku k uzavření dalších
dodatků k pojistné smlouvě č. 3742107016 o pojištění souboru vozidel ze dne
29.3.2013 (zn. 259/ORG/2013) a dodatků k pojistné smlouvě č. 706-5856618 o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ze dne 29.3.2013
(zn. 260/ORG/2013) se společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956,
při splnění těchto podmínek:
- dodatkem nebudou měněny podmínky zadávacího řízení OŘ/18/ORG/12
- „Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Havířova,
příspěvkových organizací a obchodních společností“
- s uzavřením dodatku vysloví souhlas porada vedení statutárního města
Havířova.
________________________________________________________________________________
3901/56RM/2013 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce
„Havířov v květech“, konané dne 15.6.2013___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
časový scénář programu hlavního podia celoměstské akce, dle přílohy č. 1
„Havířov v květech 2013“ na náměstí Republiky
schvaluje
prodloužení trvání produkce programu na náměstí Republiky akce
„Havířov v květech 2013“ dne 15.6.2013 od 22:00 hodin do 24:00 hodin,
dle důvodové zprávy
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 15.6.2013
________________________________________________________________________________
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3902/56RM/2013 - Odborná konference, 15.10.2013 KD Radost, Zelená města – města
budoucnosti „Parky našich sídel“___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
konání odborné konference Zelená města – města budoucnosti „Parky našich
sídel“ dne 15.10.2013 v KD Radost Havířov dle důvodové zprávy
schvaluje
úhradu nákladů spojených s realizací odborné konference
dle důvodové zprávy a přílohy
________________________________________________________________________________
3903/56RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Grazu (Rakousko) ve dnech 20. - 24.5. 2013_
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj města
Bc. Daniela Pawlase do Grazu, která se uskuteční ve dnech 20. – 24.5. 2013
v rámci projektu „Sociálně odpovědné municipality 2020“.
________________________________________________________________________________
3904/56RM/2013 - Změna v Komisi protidrogové a prevence kriminality RMH_____________
Rada města Havířova
odvolává
Bc. Nikolu Vavrouse (HPH) z funkce člena Komise protidrogové a prevence
kriminality Rady města Havířova
________________________________________________________________________________
3905/56RM/2013 - Změny v komisi komisi BESIP Rady města Havířova___________________
Rada města Havířova
odvolává
p. Miroslava Smolku (KSČM)
z funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města Havířova
jmenuje
p. Milana Grygerka (KSČM)
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do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu RMH
________________________________________________________________________________
3906/56RM/2013 - Nájem prostor pro dvě detašovaná pracoviště Městské policie Havířov
– změna usnesení_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 3474/51RM/2013 ze dne 6.2.2013 takto:
„ schvaluje uzavření smlouvy s RPG Byty, s.r.o., IČ 277 69 127, o nájmu
nebytových prostor (dříve byt č. 1) na ul. Kpt. Jasioka 860/2 v HavířověProstřední Suché a nájmu nebytových prostor (dříve byt č. 2) na ul. Dukelská
689/9a v Havířově-Šumbarku pro služebny Městské policie Havířov na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1,- Kč měsíčně a služby
související s nájmem“
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem nájemních smluv
Z: ředitel MP Havířov
T: 5/2013
________________________________________________________________________________
3907/56RM/2013 - Poděkování p. Věry Boturové za péči o postižené dítě___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis paní Věry Boturové ze dne 15.4.2013 s poděkováním zaměstnancům
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb
za vzornou péči o postižené dítě a kde dále děkuje vedení města
a orgánům města za poskytování finančních prostředků
na ozdravné pobyty postižených dětí
________________________________________________________________________________
3908/56RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
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3909/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2012__________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem HavířovMěsto, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012
ve znění dle přílohy, s vyloučením Přílohy č. 2 Organizačního řádu MRA,s.r.o.
„Organizační schéma MRA,s.r.o. Havířov“ platné od 1.7.2013
________________________________________________________________________________
3910/56RM/2013 - 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 2012_____________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem HavířovMěsto, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
ve znění dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
3911/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2012, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012,
k návrhu odměn orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti___
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
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513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem HavířovMěsto, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2012
- k návrhu odměn orgánům společnosti
- o výsledcích kontrolní činnosti
ve znění dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________
3912/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2012_
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem HavířovMěsto, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
Řádnou účetní závěrku za rok 2012 dle přílohy č. 1- 4
________________________________________________________________________________
3913/56RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2012
a rozdělení odměn orgánům společnosti______________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. , se sídlem HavířovMěsto, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále jen
„MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
Rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a rozdělení odměn orgánům
společnosti ve znění dle přílohy č. 1
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________________________________________________________________________________
3914/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2012______________________________________________
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“)
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
ve znění dle příloh 1 až 3
________________________________________________________________________________
3915/56RM/2013 - 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 2012______________________________________
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
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2012 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3916/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti___________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
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,
bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady
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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.4.2013

1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
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 2012
4. k návrhu odměn orgánům společnosti
5. o výsledcích kontrolní činnosti
dle přílohy
________________________________________________________________________________
3917/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2012______
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
schvaluje
Řádnou roční účetní závěrku za rok 2012 ve znění dle příloh č.1 a č.2
________________________________________________________________________________
3918/56RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012
a o rozdělení odměn orgánům společnosti_____________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti 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
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2012 do rezervního fondu a na úhradu ztrát
z minulých let dle Přílohy č. 1 bod 1. a 3.
bere na vědomí
nevyplacení odměn orgánům společnosti za rok 2012 dle důvodů uvedených
v Příloze č.1 a č.2
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...
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Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 57. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.5.2013

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a od 13:00 hod.

Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, Havířov

I.část

Č.jed.

KP/38 071/Kl/2013

V Havířově dne 20.5.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 57. schůzi Rady města Havířova,
konané dne 15.5.2013
3919/57RM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora pro 57. schůzi RMH, konanou
dne 15.5.2013
3920/57RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 56.schůze Rady města Havířova
3921/57RM/2013 - Schválení programu 57.schůze RMH, konané dne 15.5.2013
3922/57RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3923/57RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
3924/57RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
3925/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí
3926/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark
3927/57RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě
3928/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 25
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí
3929/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark
3930/57RM/2013 - Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným
3931/57RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
3932/57RM/2013 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
3933/57RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
3934/57RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
Moravskou zemskou knihovnou v Brně
3935/57RM/2013 - Zapojení základních škol do Globálního grantu Moravskoslezského kraje
3936/57RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“
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3937/57RM/2013 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2012-2013
3938/57RM/2013 - Prodej pozemku parc.č.1466/6, k.ú. Šumbark
3939/57RM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město
3940/57RM/2013 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá
3941/57RM/2013 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 660, 1205/9, k.ú. Bludovice
a parc.č. 4341/2, 3890/1, k.ú. Havířov - město
3942/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Dvořáka
a Renaty Dvořákové
3943/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
(Marián Woźnica)
3944/57RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
3945/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
3946/57RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s.
3947/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch NAM system, a.s.
3948/57RM/2013 - Prodloužení stoky v rámci realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Datyně “
3949/57RM/2013 - Uzavření smlouvy o výpůjčce
3950/57RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu pozemku
3951/57RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
3952/57RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Lenka Želevová
3953/57RM/2013 - Zvýšení nájemného za nebytové prostory využívané k podnikání
3954/57RM/2013 - Vyřazení neupotřebitelného majetku
3955/57RM/2013 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011 ze dne 28.12.2011
3956/57RM/2013 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12
3957/57RM/2013 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2013 - floristická soutěž
„Příroda je mocná čarodějka“
3958/57RM/2013 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
– na projekt „Havířov v květech v r. 2013“
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3959/57RM/2013 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí
na projekt „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka
v Havířově“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.
3960/57RM/2013 - Odstoupení od registračního listu akce Snižování spotřeby energie
v ZŠ Karolíny Světlé, Havířov.
3961/57RM/2013 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – výzva k účasti v soutěžním
dialogu
3962/57RM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2012
a přistoupení obce Horní Bludovice
3963/57RM/2013 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
3964/57RM/2013 - Nabídka přebytečného investičního majetku Domova seniorů Havířov, p.o.
3965/57RM/2013 - Likvidace neupotřebitelného (nepoužitelného) majetku Domova seniorů
Havířov, p.o.
3966/57RM/2013 - Pracovní cesta na 15. evropský den horníků a hutníků
ve dnech 6. – 9.6.2013 v Košicích na Slovensku
3967/57RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – MIPIM 2013
3968/57RM/2013 - ZPŘ/6/OIV/13 - „KDLJ - rekonstrukce střechy B“ – rozhodnutí
o námitkách
3969/57RM/2013 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o námitkách
3970/57RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH
3971/57RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
3972/57RM/2013 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov-Město“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
3973/57RM/2013 - Revokace usnesení č, 3932/57RM/2013 - „Stavební úpravy
- rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
3974/57RM/2013 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
3975/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
3976/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh
na rozdělení zisku
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3977/57RM/2013 - 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 2012
3978/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti
3979/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření
řádné účetní závěrky za rok 2012 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky
3980/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
3981/57RM/2013 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 54 – p. Vojtěch Kozák
a Mgr. Michaela Horňáková
3982/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012,
stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
3983/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Informace o volbě člena dozorčí rady
za zaměstnance, včetně schválení výše měsíční odměny a smlouvy
o výkonu funkce člena dozorčí rady
3984/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
3985/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh
na rozdělení zisku
3986/57RM/2013 - 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 2012
3987/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady HTS, a.s.
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2012, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2012
3988/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření
řádné účetní závěrky za rok 2012 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky
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3989/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
3990/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
za rok 2012, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
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USNESENÍ

z 57. schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.5.2013 – 1.část
3919/57RM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora pro 57. schůzi RMH, konanou
dne 15.5.2013____________________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 57. schůze Rady města Havířova,
konané dne 15.5.2013
Mgr. Michaelu Horňákovou
p. Alici Hegyi
volí
jako skrutátora hlasů pro jednání jediného společníka v působnosti
valné hromady
Ing. Petra Smrčka
________________________________________________________________________________
3920/57RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 56.schůze Rady města Havířova______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisu z 56. schůze Rady města Havířova, konané
dne 24.4.2013
________________________________________________________________________________
3921/57RM/2013 - Schválení programu 57.schůze RMH, konané dne 15.5.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 57. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.5.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3922/57RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
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2. nesplnění usnesení
3180/47RM/2012

Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – upsání 16 ks
prioritních akcií
Z: představenstvo TSH, a.s.
T: únor 2013

3181/47RM/2012

Technické služby Havířov, a.s. – rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – sloučení akcií
Z: představenstvo TSH, a.s.
T: únor 2013

schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení na 6/2013:
3180/47RM/2012

Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – upsání 16 ks
prioritních akcií
Technické služby Havířov, a.s. – rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – sloučení akcií

3181/47RM/2012
vypouští

ze sledování tato usnesení:
5423/82/10
1891/32RM/2012
3617/52RM/2013
3618/52RM/2013
3621/52RM/2013
3644/53RM/2013

3687/53RM/2013
3745/54RM/2013
3763/54RM/2013
3777/54RM/2013

Zajištění budoucího provozování kanalizace ve vlastnictví
statutárního města Havířova
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městské části Prostřední Suchá
a Dolní Suchá“ – doplnění stok
ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města Havířova –
výběr zpracovatele na projekční práce k MAN“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické služby
Havířov a.s. – stanovení termínu a programu jednání
jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Změna podmínky Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
ve Společenském domě Havířov – Stálá expozice
„Historie psaná uhlím“
„Zajištění ubytování, stravování a služeb rekondičněozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním
postižením na Slovensku v roce 2013“ – zadání veřejné
zakázky malého rozsahu
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění II
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E/1139/OMH/04 na
provedení díla v rozsahu činnosti č. 1 - Opravy a údržba
laviček uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu
z OPLZZ
Pronájem části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice
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3778/54RM/2013

Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2995/1, 2995/14,
k.ú. Bludovice
3779/54RM/2013 Zvýšení nájemného za užívání pozemku
3784/54RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch Roberta Gregora a
Petry Gregorové
3787/54RM/2013 Pronájem nebytových prostor v objektu Radnice
3789/54RM/2013 Pronájem nebytových prostor v části H objektu Radnice
3791/54RM/2013 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
3795/54RM/2013 ZPŘ/3/OKS/13 – „Dodávka květin pro výsadbu 20132015“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
3811/55RM/2013 Stavba č. 1031 – „Kino Centrum Havířov“ – opatření ke
snížení hlučnosti vzduchotechniky
3816/56RM/2013 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání
změny č. 12 Územního plánu obce Karviná
3819/56RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 13 o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21
v Havířově-Město
3820/56RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 14 o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74
v Havířově-Město
3821/56RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 41 o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91
v Havířově-Podlesí
3822/56RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 47 o vel. 1+2 na ulici Astronautů 1094/9
v Havířově-Město
3823/56RM/2013 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní nástavba č.15
o velikosti 1+2 v domě na ulici A.Staška 1088/5
v Havířově-Městě
3824/56RM/2013 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 14
o velikosti 1+2 v domě na ulici Na Nábřeží 751/139
v Havířově-Městě
3825/56RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 2 o vel. 1+2 na ulici Národní třída 579/8
v Havířově-Město
3827/56RM/2013 „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“ vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
3830/56RM/2013 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oboru
79-01-C/001 ZŠ a MŠ Havířov-Životice Zelená 2/112 a
výmaz oboru 79-01-B/001
Pomocná škola ZŠ M. Kudeříkové 14 okres Karviná
3831/56RM/2013 Přerušení provozu odloučeného pracoviště na ulici K.
Čapka 8/800 Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15
3836/56RM/2013 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací
3897/56RM/2013 SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o
vyloučení uchazeče
3898/56RM/2013 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
– informace o konání řádné valné hromady společnosti
________________________________________________________________________________
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3923/57RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31.,32., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 31.,32., dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
3924/57RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1144/22
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2__________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 9 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.1.2014
________________________________________________________________________________
3925/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Vrchlického 1468/38 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.5.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3926/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 22
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 22
o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.5.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3927/57RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č.17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě, měsíční nájemné u této
bytové jednotky je stanoveno ve výši 5.450,- Kč dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.5.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3928/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 25
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.25
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 27.5.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3929/57RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 19
o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 19
o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 20.5.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3930/57RM/2013 - Vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným_____
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení žadatelů o přidělení obecního bytu se smluvním nájemným, kteří
neprovedli aktualizaci do 30.4.2013, dle přiloženého seznamu- příloha č.1
bere na vědomí
stav pořadníků na jednotlivé velikosti bytů po provedené aktualizaci
k datu 30.4.2013 dle přiloženého seznamu – příloha č.2
pověřuje
MRA, s.r.o, zaslat žadatelům o byt, kteří neprovedli aktualizaci k 30.4. 2013,
rozhodnutí o vyřazení z pořadníku
________________________________________________________________________________
3931/57RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o
jednotlivým nájemcům v období od 1.4.2013 do 1.5.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.4
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 3.5.2013
dle přílohy č.6
5. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
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3932/57RM/2013 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Stavební úpravy - rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov - Bludovice“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ne

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. jistota

ano

5. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení zájemcům uvedeným v příloze
6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
ukončení:
8. základní hodnotící kritérium:
dílčí hodnotící kritéria:
- výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
- délka realizace v kalendářních dnech
pod limitem 130 kalendářních dnů
ode dne podpisu smlouvy

08/2013
do 130 kalendářních dnů
od podpisu smlouvy
ekonomická výhodnost nabídky
80 %
20 %

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
14
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v posledních 5 letech, vč. min. 3 osvědčení (referenčních listů)
objednatelů o realizování v seznamu uvedených dodávek
v min. hodnotě 1.500.000,- Kč bez DPH/ 1 dodávka
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Bc. Daniel Pawlas
2. Ing. Martina Dresslerová
Ing. Marcela Kasalíková
3. Ing. Pavol Jantoš
Mgr. Jiří Jekl
4. Andrea Miavcová
Gabriela Jandová
5. za RK: Ing. Emil Macura
Ing. Miroslav Szop
14. zadávací lhůta:

60 dnů

pověřuje
1. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, v souladu
s mandátní smlouvou č. 2022/OŠK/2011 ze dne 23.12.2011 realizací
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – rozšíření
MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“ v rozsahu § 151 zákona
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
ukládá
vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: MRA, s.r.o.
T: 10.6.2013
________________________________________________________________________________
3933/57RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 21) takto:
v celkové výši 4.000,- Kč
od pana Milana Havla, Mojmírovců 1246/34,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky (IČ: 44 91 42 88)
v celkové výši 5.000,- Kč
od společnosti Eva Filsáková -VINAMET, Dělnická 566/12,
736 01 Havířov-Město (IČ: 16 61 04 82)
dle přílohy č. 1, 2
15
USNESENÍ
z 57. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.5.2013

2. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61)
v celkové výši 2.500,- Kč
od Renáty a Jiřího Gustinových, bytem Svornosti 161/1, 736 01 HavířovMěsto dle přílohy č. 3
3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13)
v celkové výši 5.000,- Kč
od společnosti OKD a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 OstravaMoravská Ostrava (IČ: 26 86 31 54) dle přílohy č. 4
________________________________________________________________________________
3934/57RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
Moravskou zemskou knihovnou v Brně______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté Moravskou zemskou
knihovnou v Brně v celkové výši 11.499,- Kč příspěvkovou organizací města
dle přílohy č. 1
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50) na projekt:
Česká knihovna …………………..………………..…………….. 11.499,- Kč
________________________________________________________________________________
3935/57RM/2013 - Zapojení základních škol do Globálního grantu Moravskoslezského kraje_
Rada města Havířova
bere na vědomí
zapojení do projektu ,,Od integrace k inkluzi“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2, bez finanční
podpory, příspěvkovými organizacemi:
- Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace
- Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
- Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
________________________________________________________________________________
3936/57RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2013 z mimosportovní a sportovní sféry:
Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov-Město, IČ 66 18 29 81,
na projekt „Noc kostelů 2013“
ve výši 20 000,- Kč
panu Martinu Sekáčovi, bytem Elišky Krásnohorské 1290/2,
Havířov-Podlesí, na projekt „Mistrovství světa IPCA tělesně postižených
šachistů 2013 Velké Losiny/ČR 17.- 26. června 2013“
ve výši 6 400,- Kč
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2013
________________________________________________________________________________
3937/57RM/2013 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2012-2013____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období
od 1.11.2012 - 31.3.2013 v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
3938/57RM/2013 - Prodej pozemku parc.č.1466/6, k.ú. Šumbark_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej pozemku parc.č. 1466/6, zahrada o výměře 32 m2, k.ú. Šumbark,
manželům JUDr. Ivě a Ing. Petru Svrčinovým, bytem Petřvaldská 315/52,
Havířov - Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 12.420,-Kč ( tj. cca 388,- Kč/m2) + 1.700,- Kč za
zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 14.120,- Kč
________________________________________________________________________________
3939/57RM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 o výměře cca 60 m2 a parc.č. 1540
o výměře cca 300 m2 a cca 80 m2( pod zpevněnou plochou),
k.ú. Havířov-město,výměry budou upřesněny geometrickým plánem
paní Anně Michálkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Povoznická 1237/20
za účelem vybudování dětského hřiště a k již zpevněné ploše u polyfunkčnímu
domu Boršičanka, za tržní kupní cenu u části pozemku parc.č. 1539/2
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o výměře cca 60 m2 ve výši 418,- Kč/m2
a u části pozemku parc.č. 1540 o výměře cca 380 m2 ve výši 200,- Kč /m2
+ 4 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku
________________________________________________________________________________
3940/57RM/2013 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá,
zahrada o výměře 1911 m2
panu Stanislavu Pščolkovi, bytem Moskevská 7, Havířov-Město,
panu Ivanu Zedníčkovi, bytem Komunardů 2, Havířov-Město
a panu Aloisi Adamusovi, bytem Mánesova 1a, Havířov-Město,
za účelem zahrady
________________________________________________________________________________
3941/57RM/2013 - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 660, 1205/9, k.ú. Bludovice
a parc.č. 4341/2, 3890/1, k.ú. Havířov-město__________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 660, trvalý trávní porost o výměře 9144 m2,
parc.č. 1205/9, orná půda o výměře 4489 m2, k.ú. Bludovice a parc.č. 4341/2,
trvalý trávní porost o výměře 2621 m2, parc.č. 3890/1, trvalý trávní porost
o výměře 28609 m2, k.ú. Havířov-město,
panu Bohumilu Kasprzykovi, bytem Luční 6, Havířov-Bludovice,
za účelem zemědělské činnosti
________________________________________________________________________________
3942/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Dvořáka
a Renaty Dvořákové______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění plynovodní přípojky
a vybudování sjezdu k rodinnému domu č.p. 371
na pozemku parc.č. 2548/22, k.ú. Dolní Suchá,
ve prospěch Miroslava Dvořáka a Renaty Dvořákové, oba bytem
Havířov-Dolní Suchá, Nad Tratí 371/5,
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč+ DPH (pro přípojku)
a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu)
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
3943/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
(Marián Woźnica)________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4601,
k.ú. Havířov-město, dle GP č. 1929 – 10/2013 ze dne 19.3.2013
za účelem uložení plynárenského zařízení STL plynovodní přípojky
č. stavby 56411
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,
při celkové výměře 5,25 m2 (investorem a plátcem je stavebník,
tj. Marián Woźnica, bytem Havířov-Město, Formanská 1571/14a)
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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
3944/57RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o._________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2650,
2654/1, k.ú. Prostřední Suchá, dle GP č. 2780 - 715/2013 ze dne 6.3.2013
za účelem uložení plynárenského zařízení pro stavbu :
„REKO NTL Havířov-Životická“,
za jednorázovou úhradu ve výši 50.625,- Kč,- Kč + DPH,
při celkové výměře 405 m2
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2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1405/59,
1405/113, 2641/1, 2670/12, k.ú. Prostřední Suchá,
dle GP č. 2089,2774 – 19/2013 ze dne 13.3.2013
za účelem uložení plynárenského zařízení pro stavbu :
„ REKO VTL plynovodu DN 500 – Suchá – Albrechtice, II. etapa, 2. část“,
č. stavby 30935,
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč,- Kč + DPH,
při celkové výměře 316 m2
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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
3945/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 608/7,
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3566 - 406/2012 ze dne 8.3.2013
za účelem umístění nadzemního kabelového vedení NNv v rámci stavby :
„Havířov Frýdecká, přeložka NNv“, č.stavby EP – 12 - 8001482
za jednorázovou úhradu při výměře 3,05 m2 ve výši 10.000,- Kč + DPH,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce
výše uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
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3946/57RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s._____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, za účelem uložení
podzemní metropolitní optické sítě v rámci staveb :
1. „Metropolitní optická síť – IX. etapa" vše v k.ú. Šumbark za jednorázovou
úhradu při výměře 1.823 m2 ve výši 227.875,- Kč + DPH a to :
dle GP č. 1546 – 7/2012 A, parc.č. 60, 61, 81, 82, 89/1, 91/3, 626/1, 702/3
dle GP č. 1546 – 7/2012 B, parc.č. 32, 33, 35/1, 43, 44, 60, 392/1, 559/1,
560/1, 569
dle GP č. 1546 – 7/2012 C, parc.č. 1/1, 4, 22/1, 28/3, 226/1, 227, 228, 233,
283/1, 326/1
dle GP č. 1546 – 7/2012 D, parc.č. 233, 234, 239, 240, 245, 246, 315, 316,
320, 321, 326/1
dle GP č. 1546 – 7/2012 E, parc.č. 192, 193, 215, 228, 251, 252, 257, 258,
263, 269, 270, 275, 277, 283/1, 290, 291, 295, 296, 300, 301, 305, 306,
310/1, 310/2, 311
dle GP č. 1546 – 7/2012 F, parc.č. 326/1, 372, 373, 375, 379/1, 381
dle GP č. 1546 – 7/2012 G, parc.č. 331, 349/1, 350, 356, 365/1, 368, 372
2. „Metropolitní optická síť – X. etapa“ vše v k.ú. Šumbark za jednorázovou
úhradu při výměře 494 m2 ve výši 61.750,- Kč + DPH a to :
dle GP č. 1547 – 8/2012 A, parc.č. 121/1, 626/1, 712/2, 716, 824/10, 826/1,
827, 828
dle GP č. 1547 – 8/2012 B, parc.č. 44, 101/1, 102, 111/1, 112, 121/1, 226/1
dle GP č. 1547 – 8/2012 C, parc.č. 121/1, 122, 131/1, 132, 141/1, 144, 154/1,
155, 164/1, 165, 176
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 .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2013
________________________________________________________________________________
3947/57RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch NAM system, a.s.________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2603/1,
2637, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky
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k budově č.p. 370 na pozemku parc.č. 267, k.ú. Prostřední Suchá a parc.č.
2603/1, 2638/1, k.ú.Prostřední Suchá pro vybudování sjezdu k budově č.p. 1163
na pozemku parc.č. 242, k.ú. Prostřední Suchá,
ve prospěch NAM system, a.s., se sídlem : U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá,
735 64 Havířov, IČ : 258 62 731
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH (kanalizační přípojka)
a 10.000,- Kč + DPH (sjezd)
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
3948/57RM/2013 - Prodloužení stoky v rámci realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Datyně “_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 7076
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“ ,
rozšíření nájmu a věcného břemene ve prospěch statutárního města Havířova,
stavebníka prodloužené kanalizační stoky, umístěné na pozemku
parc. č. 563/2, k. ú. Dolní Datyně, v rozsahu cca 123 m2,
pronajímatel a povinný: Soňa Bystroňová, Zahrádkářská 87/1,
Havířov-Dolní Datyně
- nájemné ve výši 25,-Kč/m2/rok, od zahájení stavebních prací, do doby uvedení
stavby do trvalého užívání
- hodnota břemene 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného pásma,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné
na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 2127/OSM/2012
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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3949/57RM/2013 - Uzavření smlouvy o výpůjčce_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka“
uzavření smlouvy o výpůjčce částí budov na náměstí T. G. Masaryka 813/1,
Havířov-Šumbark, a na ul. Slovenského národního povstání 804/9,
Havířov-Šumbark, s vlastníkem budov spol. RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127,
za podmínek:
- účel: umístění kamerového systému Městské policie Havířov
- zařízení budou umístěna na budovách na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
- vypůjčitel zřídí podružné měření el. energie a bude hradit jednou ročně
spotřebovanou energii
- po ukončení smlouvy o výpůjčce odstraní vypůjčitel kamerový systém
na vlastní náklady a uvede místo umístění na budově do původního stavu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
3950/57RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu pozemku____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
IČ: 70958165, pronájem části pozemku v areálu školy parc. č. 690/3,
zahrada o výměře 1314 m2, k. ú. Šumbark,
p. Danuši Mikeskové, za podmínek:
- účel: zahrada
- výměra pozemku: 230 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1.6.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok
- hrazení zálohové platby za odběr vody
________________________________________________________________________________
3951/57RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 13,28 m2 v suterénu obytného domu
ul. Makarenkova 4, Havířov-Město,
23
USNESENÍ
z 57. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.5.2013

p. Antonínu Skybskému, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
3952/57RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Lenka Želevová______________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 33,30 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Makarenkova 517/6, Havířov-Město,
z nájemce p. Lenky Želevové, IČ: 64065201,
na p. Richarda Vaňka, IČ: 87970481
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 5. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna potravin
________________________________________________________________________________
3953/57RM/2013 - Zvýšení nájemného za nebytové prostory využívané k podnikání_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
inflaci stanovenou Českým statistickým úřadem za rok 2012 ve výši 3,3%
neschvaluje
zvýšení nájemného za nebytové prostory využívané k podnikání o výši inflace
stanovenou Českým statistickým úřadem za uplynulý rok
________________________________________________________________________________
3954/57RM/2013 - Vyřazení neupotřebitelného majetku________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dodávkového automobilu VW Transporter,
RZ: KIM 31-04, VIN: WV2ZZZ7OZ, pořizovací cena 748.956,- Kč,
rok pořízení 1995, který je vlastnictvím příspěvkové organizace
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
(evidovaný pod inventárním číslem HIM100118), formou odprodeje.
________________________________________________________________________________
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3955/57RM/2013 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011 ze dne 28.12.2011__
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011
mezi společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21
Praha 4, IČ 25134701 a statutárním městem Havířov
________________________________________________________________________________
3956/57RM/2013 - Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“ - dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu termínu plnění v čl.VI. odst.1, smlouvy o dílo č. 1412/OIV/2012
a to prodloužení o 98 kalendářních dní z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek
2. uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 na provedení
stavby č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/2012 ze dne 26.6.2012
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1412 /OIV/2012
ze dne 26.6.2012
Z: vedoucí OIV
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3957/57RM/2013 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2013 - floristická soutěž
„Příroda je mocná čarodějka“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě ve floristické
soutěži „Příroda je mocná čarodějka“, konané v rámci akce Havířov v květech
15.6.2013 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
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ukládá
informovat radu města o výsledku floristické soutěže Havířova v květech
„Příroda je mocná čarodějka“, konané v Havířově dne 15.6.2013
Z: vedoucí KP
T: 7/2013
________________________________________________________________________________
3958/57RM/2013 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
– na projekt „Havířov v květech v r. 2013“___________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu s názvem
„Havířov v květech v r. 2013“
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
________________________________________________________________________________
3959/57RM/2013 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí
na projekt „Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka
v Havířově“ v rámci Operačního programu Životní prostředí___________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt
„Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově“,
akceptační číslo 10067013, v rámci Operačního programu Životní prostředí
v celkové výši 2 773 283,00 Kč ve znění přílohy
pověřuje
vedoucího oddělení strategického rozvoje Ing. Ladislava Nedorosta podpisem
potvrzení a rozhodnutí o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí
________________________________________________________________________________
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3960/57RM/2013 - Odstoupení od registračního listu akce Snižování spotřeby energie
v ZŠ Karolíny Světlé, Havířov______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odstoupení od registračního listu akce Snižování spotřeby energie
v ZŠ Karolíny Světlé, Havířov dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
dokumentu Odstoupení od registračního listu akce Snižování spotřeby
energie v ZŠ Karolíny Světlé, Havířov
Z: vedoucí OSR
T: 22.5.2013
________________________________________________________________________________
3961/57RM/2013 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – výzva k účasti v soutěžním
dialogu_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zaslání výzvy k účasti v soutěžním dialogu na veřejnou zakázku
SD/15/OIV/12 – „Parkovací dům Havířov“ (číslo stavby 10062)
všem zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace
2. dílčí hodnotící kritéria pro výběr řešení:
- celkové předpokládané náklady výstavby a provozu
- způsob řešení projektu
3. jmenování komise pro jednání se zájemci v rámci soutěžního dialogu
pro výběr řešení
člen:
náhradník:
Ing. Petr Smrček
Ing. Jiří Martinek
Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
Mgr. Milan Šebesta
Mgr. David Mareš, Ph.D.
Ing. Michal Tesař
Ing. Michael Sedlák
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 5/2013
________________________________________________________________________________
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3962/57RM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2012
a přistoupení obce Horní Bludovice_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2012, který byl
schválen na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná dne 26.3.2013
a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly
a interního auditu ze dne 14.02.2013 o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku měst a obcí okresu Karviná dle Přílohy č. 1
projednat
přistoupení obce Horní Bludovice do Svazku měst a obcí okresu Karviná
od 1.9.2013
uložit
zástupci města Havířova na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná
hlasovat pro přistoupení obce Horní Bludovice do Svazku měst a obcí okresu
Karviná od 1.9.2013
________________________________________________________________________________
3963/57RM/2013 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.
dne 17.5.2013 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
ukládá
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 2012
– hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu
představenstva
bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
– 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 dozorčí rady
– hlasovat pro zvolení Ing. Václava Brabce za člena
dozorčí rady dle Přílohy č. 5
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bod 9.

Změna stanov
– hlasovat pro změnu stanov dle Přílohy č. 6
bod 10. Určení auditora (§ 17/1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)
– hlasovat pro schválení auditora FINAUDIT s.r.o. dle Přílohy č. 7
________________________________________________________________________________
3964/57RM/2013 - Nabídka přebytečného investičního majetku Domova seniorů Havířov, p.o.
Rada města Havířova
schvaluje
nepřevzetí movitých věcí, které jsou pro příspěvkovou organizaci Domov
seniorů Havířov přebytečné:
- přebytečný investiční majetek (kompresor DK 50 + ventil redukční,
přístroj DIMAP, přístroj FISIOPULS, přístroj SONIC,
přístroj BEAUTILINE) v celkové pořizovací ceně 280 291,20,- Kč
Z: vedoucí OSV
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
3965/57RM/2013 - Likvidace neupotřebitelného (nepoužitelného) majetku Domova seniorů
Havířov, p.o.____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
fyzickou likvidaci neupotřebitelného (nepoužitelného) investičního majetku
v celkové hodnotě 286 029,34 Kč:
-Stůl psací C22, pořizovací cena 10 900,88 Kč, inv. č. DHS 1000170,
-Stůl + kontejner, pořizovací cena 10 900,88 Kč, inv. č. DHS 1000272,
-Mražák DERBY, pořizovací cena 15 188,00 Kč, inv. č. DHS 1000234,
-Stěna nábytková II, pořizovací cena 10 310,00 Kč, inv. č. DHS 1000090,
-Stěna nábytková II, pořizovací cena 10 310,00 Kč, inv. č. DHS 1000125,
-Stěna nábytková II, pořizovací cena 10 310,00 Kč, inv. č. DHS 1000122,
-Stěna nábytková I, pořizovací cena 11 779,90 Kč, inv. č. DHS 1000009,
-Koberec 75, pořizovací cena 8 292,50 Kč, inv. č. DHS 1000146,
-Koberec 137, pořizovací cena 2 189,40 Kč, inv. č. DHS 1000138,
-Pračka PHILCO, pořizovací cena 16 862,50 Kč, inv. č. DHS 1000242,
-Systém reg. odběru elektřiny, pořizovací cena 47 185,00 Kč,
inv. č. DHS 1000260,
-Koberec 137, pořizovací cena 4 456,25 Kč, inv. č. DHS 1000141,
-PC + monitor, pořizovací cena 46 899,41 Kč, inv. č. DHS 9000110,
-PC + monitor, pořizovací cena 40 222,31 Kč, inv. č. DHS 9000114,
-PC + monitor, pořizovací cena 40 222,31 Kč, inv. č. DHS 9000116,
vše v užívání příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243
Z: vedoucí OSV
T: 31.5.2013
________________________________________________________________________________
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3966/57RM/2013 - Pracovní cesta na 15. evropský den horníků a hutníků
ve dnech 6. – 9.6.2013 v Košicích na Slovensku________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu Ing. Zdeňka Osmanczyka, Ing. Eduarda Heczka
a Ing. Zdeňka Dombrovského, CSc. na 15. evropský den horníků a hutníků
ve dnech 6. - 9. 6. 2013 v Košicích na Slovensku.
________________________________________________________________________________
3967/57RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – MIPIM 2013____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj, Ing. Lenky Krejčové, referenta odboru investiční
výstavby a Petry Maňhalové, DiS., referenta kanceláře primátora,
v rámci prezentace města na veletrhu investičních příležitostí MIPIM
konaného ve dnech 12.3. - 15.3 2013 v Cannes
________________________________________________________________________________
3968/57RM/2013 - ZPŘ/6/OIV/13 - „KDLJ - rekonstrukce střechy B“ – rozhodnutí
o námitkách_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele NOSTA, s.r.o., IČ: 47671416, proti zadávacím
podmínkám zadávacího řízení č. ZPŘ/6/OIV/13
- „KDLJ - rekonstrukce střechy B“, ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám stěžovatele NOSTA, s.r.o., IČ: 47671416, proti zadávacím
podmínkám zadávacího řízení č. ZPŘ/6/OIV/13
- „KDLJ - rekonstrukce střechy B“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách a podpisem oznámení o podaných námitkách
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli NOSTA, s.r.o. a odeslat oznámení
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o podaných námitkách a rozhodnutí o nich ostatním uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 17.5.2013
________________________________________________________________________________
3969/57RM/2013 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o námitkách_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele PPP CONSTRUCTION CZ s.r.o., IČ: 27946975,
proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení
SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám stěžovatele PPP CONSTRUCTION CZ s.r.o., IČ: 27946975, proti
rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení SD/15/OIV/12 „Parkovací dům Havířov“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení
Z: vedoucí OIV
T: 21.5.2013
________________________________________________________________________________
3970/57RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova
za rok 2012/2013 dle příloh
________________________________________________________________________________
3971/57RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
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3972/57RM/2013 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov-Město“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Opravu střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov - Město“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ne

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. jistota

ano

5. odeslání Výzvy o zahájení zadávacího řízení zájemcům uvedeným v příloze
6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:
ukončení:

předpokládané zahájení: 08/2013
do 130 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
(opravy a rekonstrukce sedlových střech) realizovaných
v posledních 5 letech, vč. min. 3 osvědčení (referenčních listů)
objednatelů o realizování v seznamu uvedených dodávek
v min. hodnotě 2.500.000,- Kč bez DPH/ 1 dodávka
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13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Bc. Daniel Pawlas
2. Ing. Martina Dresslerová
Ing. Marcela Kasalíková
3. Ing. Pavol Jantoš
Mgr. Jiří Jekl
4. Andrea Miavcová
Gabriela Jandová
5. za RK: Leoš Lukaštík
Ing. Petr Špok
14. zadávací lhůta:

60 dnů

pověřuje
1. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, v souladu
s mandátní smlouvou č. 2022/OŠK/2011 ze dne 23.12.2011
realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov-Město“
v rozsahu § 151 zákona
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
ukládá
vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Z: MRA, s.r.o.
T: 05/2013
________________________________________________________________________________
3973/57RM/2013 - Revokace usnesení č, 3932/57RM/2013 - „Stavební úpravy
- rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________________
Rada města Havířova
revokuje
usnesení č, 3932/57RM/2013 - „Stavební úpravy - rozšíření
MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
________________________________________________________________________________
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3974/57RM/2013 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení_______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Stavební úpravy - rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“
ukládá
předložit návrh ekonomicky výhodnějšího technického řešení navýšení kapacity
MŠ Frýdecká
Z: ředitel MRA
T: 7/2013
________________________________________________________________________________
3975/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 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 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 „TSH a.s.“)
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2012 ve znění dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
3976/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh
na rozdělení zisku________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s.,
se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,
vložka 1664
bere na vědomí
materiály k řádné účetní závěrce za rok 2012 a materiály k návrhu na rozdělení
zisku ve znění dle příloh č.1 - 4.
________________________________________________________________________________
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3977/57RM/2013 - 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 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 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
schvaluje
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2012 ve znění dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
3978/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s.,
se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,
vložka 1664
bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky
za rok 2012, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2012,
o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2012, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti
ve znění dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
3979/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření
řádné účetní závěrky za rok 2012 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky_______________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s.,
se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,
vložka 1664
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schvaluje
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2012
a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky ve znění
dle přílohy č. 1 - 2.
________________________________________________________________________________
3980/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 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 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 „TSH a.s.“)
schvaluje
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2012 ve znění příloh č. 1 - 3
________________________________________________________________________________
3981/57RM/2013 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 54 – p. Vojtěch Kozák
a Mgr. Michaela Horňáková_______________________________________
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
bere na vědomí
oznámení p. Vojtěcha Kozáka (ČSSD) a Mgr. Michaely Horňákové (ČSSD)
o střetu zájmu ve věci Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012
a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
schvaluje
vyloučení členů RMH p. Vojtěcha Kozáka a Mgr. Michaely Horňákové
z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 54 schváleného programu
57. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.5.2013
________________________________________________________________________________
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3982/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012,
stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém_________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s.,
se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,
vložka 1664
schvaluje
rozdělení zisku za rok 2012, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend
a tantiém ve znění dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
3983/57RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Informace o volbě člena dozorčí rady
za zaměstnance, včetně schválení výše měsíční odměny a smlouvy
o výkonu funkce člena dozorčí rady_________________________________
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 „TSH a.s.“)
bere na vědomí
zvolení Ing. Jarmily Popieluchové za člena dozorčí rady TSH a.s.
za zaměstnance od 14.5.2013
schvaluje
pro Ing. Jarmilu Popieluchovou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy
dozorčí rady TSH a.s. včetně výše měsíční odměny, dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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3984/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 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.“).
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti HTS a.s. a stavu jejího majetku
za rok 2012 dle přílohy č. 1, str. č. 3 až 12.
________________________________________________________________________________
3985/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh
na rozdělení zisku________________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: 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.“).
projednala
1. účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2012 dle přílohy č. 1, str. 13 až 25
2. s připomínkami členů RMH návrh představenstva společnosti na rozdělení
zisku HTS, a.s. za rok 2012 dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
3986/57RM/2013 - 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 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
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bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2012 dle přílohy č. 1, str. 27 až 33.
________________________________________________________________________________
3987/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady HTS, a.s.
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2012, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 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.“).
bere na vědomí
Vyjádření dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky
za rok 2012, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2012,
o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2012 a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti
dozorčí rady HTS, a.s. za rok 2012 dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
3988/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření
řádné účetní závěrky za rok 2012 a zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky_______________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: 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.“).
bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
dle přílohy č. 1, str. 34 až 36.
________________________________________________________________________________
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3989/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 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.“).
schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2012
dle přílohy č. 1, str. 13 až 25.
________________________________________________________________________________
3990/57RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
za rok 2012, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém______
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem: 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.“).
schvaluje
rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2012, stanovení výše a způsobu
vyplácení dividend a tantiém, dle přílohy č.1 s tím, že návrh představenstva
společnosti v bodu 2. Přílohy č. 1 se zvyšuje o částku 500 000,- Kč
a v bodu 3. přílohy č. 1 se snižuje o částku 500 000,- Kč.
Schválené dividendy budou vyplaceny na účet města č. 19 - 1721604319/0800
do 31.5.2013.
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.5.2013

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/49597/Kl/2013

V Havířově dne 30.5.2013
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 58. schůzi Rady města Havířova, konané dne 29.5.2013
3991/58RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 58. schůzi RMH, konanou dne 29.5.2013
3992/58RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 57. schůze Rady města Havířova
3993/58RM/2013 - Schválení programu 58. Schůze RMH, konané dne 29.5.2013
3994/58RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
3995/58RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 16
Územního plánu obce Šenov
3996/58RM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení
rozpočtovaných prostředků pro městskou policii
3997/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2
vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8 v Havířově – Šumbark
3998/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+3 na ulici Studentská 1151/12 v Havířově-Podlesí
3999/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 24
o vel. 1+1 na ulici Sukova 819/2 v Havířově-Město
4000/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 67
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
4001/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+4 na ulici Česká 1202/7 v Havířově-Město
4002/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark
4003/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30 v Havířově-Město
4004/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19 v Havířově-Město
4005/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+3 na ulici Lipová 729/5 v Havířově-Město
4006/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí
4007/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark
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4008/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36 v Havířově-Podlesí
4009/58RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům
4010/58RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Ingrid Kónyová
a Robert Kónya
4011/58RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Lucie Renčková
a David Renčko
4012/58RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Josef Filo
4013/58RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Václav Chalupný
4014/58RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Kičová a Martin
Bedřich
4015/58RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Stanislav
Neuwirth, Ivana Neuwirthová a Ing. Lucie Neuwirthová, PhD.
4016/58RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí
úhrady kauce na byt – Milena Grossová
4017/58RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu – Martina
Kniezková
4018/58RM/2013 - Prominutí části poplatku z prodlení – Zdeněk Maszjar
4019/58RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice
4020/58RM/2013 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s
– změna a doplnění usn.č. 709/16ZM/2012 ze dne 17.12.2012
4021/58RM/2013 - Směna části pozemku v majetku města parc. č. 1528/2, k.ú. Šumbark,
za část pozemku parc. č. 1522, k. ú. Šumbark
4022/58RM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem – doplnění pověření
4023/58RM/2013 - Nabídka na odkoupení pozemku včetně staveb v k.ú. Havířov-město
4024/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Havířov-město – pan Milan Dzik, paní Marta
Vítková
4025/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Folwarczní
4026/58RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Danuše Lasková
4027/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Marie Rucká
4028/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Kropkovi
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4029/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Jiří Farný
4030/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Taťána Bednárová
4031/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Rybovi
4032/58RM/2013 - Pronájem pozemku parc.č. 1028/20, k.ú. Šumbark
4033/58RM/2013 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 202/12, k.ú. Bludovice dohodou
4034/58RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
IV.etapa, část města Prostřední Suchá, lokalita Michalůvka
4035/58RM/2013 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4739 Dolní
Datyně, v majetku MS kraje
4036/58RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby: „Dopravní
terminál Havířov“
4037/58RM/2013 - Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2494, k. ú. Bludovice,
pro účely výstavby veřejného osvětlení
4038/58RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Petra Kuse a Lenky
Kusové
4039/58RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4040/58RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4041/58RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
4042/58RM/2013 - Zrušení usnesení č. 3690/53RM/2013 ze dne 13.3.2013
Záměr pronájmu objektu ul. U Jeslí č.p. 893/2, Havířov-Šumbark, na
pozemku parc. č. 197a pozemku parc. č. 198, k.ú. Šumbark
4043/58RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
4044/58RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti
4045/58RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
4046/58RM/2013 - Využití majetku – ztráty a nálezy
4047/58RM/2013 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku
4048/58RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4049/58RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací
poskytnutých Moravskoslezským krajem a Nadací Komerční banka a.s.
- Jistota
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4050/58RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – MŠ Petřvaldská, p.o.
4051/58RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem
příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov
4052/58RM/2013 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice,
pro školní rok 2013/2014
4053/58RM/2013 - „Moderní škola – 2. část“- schválení uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem
4054/58RM/2013 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011 ze dne
28.12.2011
4055/58RM/2013 - Číslo stavby 10052, Dopravní terminál Havířov - Smlouva o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací (Telefónica Czech Republic)
4056/58RM/2013 - Stavba č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1817/OIV/2011
4057/58RM/2013 - Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní
Datyně“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1818/OIV/2011
4058/58RM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku
4059/58RM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady
4060/58RM/2013 - Účast zástupců města na Dnech Jastrzębia–Zdrój dne 15.6.2013
v Polsku
4061/58RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska ve dnech 4. – 8.7.2013 na
zahájení 47. Festivalu dalmátských kapel
4062/58RM/2013 - Změny v povodňové komisi
4063/58RM/2013 - ZPŘ/6/OIV/13 – „KDLJ – rekonstrukce střechy B“ (číslo stavby
1032) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
4064/58RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské
vztahy RMH
4065/58RM/2013 - Rozšíření členů výběrové komise
4066/58RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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z 58. schůze Rady města Havířova,
konané dne 29.5.2013 – 1.část
3991/58RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 58. schůzi RMH, konanou
dne 29.5.2013____________________________________________________
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 58. schůze Rady města Havířova,
konané dne 29.5.2013
Ing. Jiřího ŠEBESTU
________________________________________________________________________________
3992/58RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 57.schůze Rady města Havířova______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisu z 57. schůze Rady města Havířova, konané
dne 15.5.2013
________________________________________________________________________________
3993/58RM/2013 - Schválení programu 58.schůze RMH, konané dne 29.5.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 58. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.5.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
3994/58RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
3214/47RM/2012 Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233,
283/1, k.ú. Šumbark
3364/48RM/2012 Zadávání veřejných zakázek dle ustanovení Zásad
hospodaření s majetkem města
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3434/49RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RPG
Byty, s.r.o.
3494/51RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SmVaK
Ostrava,a.s
3683/53RM/2013 Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s.p., k.ú.
Bludovice
3797/54RM/2013 ZPŘ/2/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I.
stupně základních škol města Havířova“ – zrušení
zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení
vypouští
ze sledování tato usnesení:
3196/47RM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“
3783/54RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch Oldřicha Bučka
3867/56RM/2013 Prodloužení výpůjčky části pozemků parc.č. 3750, 3748/1,
k.ú. Havířov-město
3868/56RM/2013 Nájemní smlouva s TJ ČSAD Havířov - doplnění
Napojení EZS na Městskou policii Havířov
3869/56RM/2013 Smlouva pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“
3871/56RM/2013 Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/475
v majetku MS kraje
3872/56RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch Miloslava Brzáka a
Lenky Brzákové
3892/56RM/2013 Stavba č. 9055 - „Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce
3925/57RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 8 o vel. 1+2 na ulici Vrchlického 1468/38 v HavířověPodlesí
3926/57RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 22 o vel. 1+2 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark
3927/57RM/2013 Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 17 o
velikosti 1+2 v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě
3928/57RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 25 o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v HavířověPodlesí
3929/57RM/2013 Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku
č. 19 o vel. 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v HavířověŠumbark
3960/57RM/2013 Odstoupení od registračního listu akce Snižování spotřeby
energie v ZŠ Karolíny Světlé, Havířov
3968/57RM/2013 ZPŘ/6/OIV/13 - „KDLJ - rekonstrukce střechy B“ –
rozhodnutí o námitkách
________________________________________________________________________________
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3995/58RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 16 Územního
plánu obce Šenov________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 16 Územního plánu
obce Šenov v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 16 Územního plánu
obce Šenov
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
obce Šenov, tj. Magistrátu města Ostravy, odboru útvar hlavního architekta
Z: vedoucí OÚR
T: 7.6.2013
_______________________________________________________________________________
3996/58RM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení
rozpočtovaných prostředků pro městskou policii______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově:
a) ve výši 150 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace k výběrovému
řízení na dodávku rozšíření a modernizace městského kamerového
dohlížecího systému
b) ve výši 4 000,- Kč na provozní náklady při realizaci projektu „Ženy naučte
se bránit“
c) ve výši 30 000,- Kč na nákup a pokrytí provozních nákladů na 1 rok 2 ks
fotopastí
navýšení rozpočtovaných příjmů MP Havířov
d) ve výši 450 000,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá
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uložit
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve
městě Havířově ve výši 184 000,-Kč a navýšení rozpočtovaných prostředků OJ12 o 450 000,-Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2013
Z: vedoucí EO
T: 6/2013
________________________________________________________________________________
3997/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 2 o
vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8 v Havířově – Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 2 o vel.
1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3998/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+3 na ulici Studentská 1151/12 v Havířově-Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13 o vel.
1+3 na ulici Studentská 1151/12 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
3999/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 24
o vel. 1+1 na ulici Sukova 819/2 v Havířově-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.24 o vel.
1+1 na ulici Sukova 819/2 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4000/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 67
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.67 o vel.
0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 10.6.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4001/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3 o
vel. 1+4 na ulici Česká 1202/7 v Havířově-Město_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+4
na ulici Česká 1202/7 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing.Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 10.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4002/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel.
1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově – Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4003/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8 o
vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30 v Havířově-Město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8 o vel.
1+2 na ulici Mánesova 979/30 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4004/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19 v Havířově-Město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12 o vel.
1+3 na ulici Lipová 716/19 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 10.6.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4005/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7 o
vel. 1+3 na ulici Lipová 729/5 v Havířově-Město_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel.
1+3 na ulici Lipová 729/5 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4006/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9 o
vel. 0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 9 o vel.
0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
_______________________________________________________________________________
4007/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 16
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 16 o vel.
1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově – Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4008/58RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 10 o vel.
1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36 v Havířově – Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 3.6.2013
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svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4009/58RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.5.2013 do 15.5.2013 dle schváleného
pořadníku nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty 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.3
3. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.4
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 21.5.2013 dle
přílohy č.5
5. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.6
4010/58RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Ingrid Kónyová a
Robert Kónya ___________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Ingrid Kónyové, t.b. Kapitána Jasioka 858/6, Havířov-Prostřední
Suchá a Robertu Kónyovi, t.b. Fryštátská 898/1, Havířov-Prostřední Suchá
________________________________________________________________________________
4011/58RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Lucie Renčková a
David Renčko ___________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 37 o vel. 1+3 v domě na ul.
Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku se smluvním nájemným ve výši sazby
15
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schválené radou města pro příslušné období manž. Lucii Renčkové, t.b.
Jarošova 764/8a, Havířov-Šumbark a Davidu Renčkovi, t.b. Svornosti 86/2,
Havířov-Město
______________________________________________________________________________
4012/58RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Josef Filo________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+2
s balkonem v domě na ul. M. Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbarku se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
panu Josefu Filovi, t.b. M. Pujmanové 1112/4, 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
_______________________________________________________________________________
4013/58RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Václav Chalupný____________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného obecního bytu, o vel. 1+2 v Havířově-Šumbarku se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období panu
Václavu Chalupnému, t.b. Hornická 639/64, Prostřední Suchá pod podmínkou,
že:
- před uzavřením nájemní smlouvy k nově přidělenému bytu jmenovaný uhradí
celkovou dlužnou částku evidovanou MRA, s.r.o. u bytu, jehož je nájemcem
- nájemní smlouva bude s p. V. Chalupným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
4014/58RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Marie Kičová a Martin
Bedřich_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi
p. Marií Kičovou a jejím vnukem Martinem Bedřichem, t.b. Uzavřená 1014/13,
Havířov-Město k bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
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4015/58RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Stanislav
Neuwirth, Ivana Neuwirthová a Ing. Lucie Neuwirthová, PhD.__________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu mezi
manž. Stanislavem Neuwirthem, Ivanou Neuwirthovou a jejich dcerou Ing.
Lucií Neuwirthovou, PhD., t.b. U Lesa 281/1, Havířov-Město k bytu č. 9 o
vel. 1+3 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
4016/58RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí
úhrady kauce na byt – Milena Grossová________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě na
ul. Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě se smluvním nájemným ve výši sazby
schválené radou města pro příslušné období s p. Milenou Grossovou, t.b.
Astronautů 1094/9, 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
neschvaluje
p. Mileně Grossové, t.b. Astronautů 1094/9, Havířov-Město udělení výjimky
z čl. V, bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, tzn.
prominutí povinnosti doplacení kauce na byt do její stanovené výše
________________________________________________________________________________
4017/58RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu – Martina
Kniezková_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 64 o vel. 1+2 se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Chrpová 536/2a v Havířově-Šumbarku s p. Martinou
Kniezkovou, t.b. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná uzavře řádný splátkový kalendář
na dlužnou částku evidovanou MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva bude s p. M. Kniezkovou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
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4018/58RM/2013 - Prominutí části poplatku z prodlení – Zdeněk Maszjar_________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 17.071,- Kč panu Zdeňku
Maszjarovi, t.b. Konzumní 383/16, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že na
základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,
tj. 5.330,- Kč jmenovaným řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
4019/58RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/19, zastavěná plocha a nádvoří výměře 22
m2, k.ú. Bludovice, panu Luboši Vavrincovi, bytem Březová 902/12, Havířov –
Bludovice, z důvodu umístěného schodiště k rodinnému domu, za cenu dle
znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4020/58RM/2013 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace
McDonald´s – změna a doplnění usn.č. 709/16ZM/2012 ze dne
17.12.2012_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1.změnu usnesení č. 709/16ZM/2012 ze dne17.12.2012, v bodě 1, a to:
zrušit původní znění bodu 1:

1.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. a o změně využití
této části pozemku dle projektu kupujícího

schválit nové znění bodu 1:

1.uzavření dohody se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: 63322005 o zrušení
předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2 , k.ú.
Havířov-město za úplatu ve výši finančního vyrovnání 400 000,- Kč včetně DPH ve
prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o. a o změně využití této části
pozemku dle projektu

2.doplnění původního znění bodu 2. usnesení č. 709/16ZM/2012 ze dne
17.12.2012 o další odrážky:
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí povolující umístění restaurace
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McDonald´s uhradí budoucí kupující na účet města částku 50% z celkového
finančního vyrovnání se společností Rhenus Developmnert s.r.o., maximálně
však částku 200 000,- Kč jako kompenzaci za zrušení předkupního práva a
změně využití k části pozemku parc.č. 2194/1, k.ú. Havířov-město
-v případě, že investor do 2 let od vydání pravomocného územního rozhodnutí
nezačne stavbu realizovat, má město právo od smlouvy o budoucí kupní
smlouvě odstoupit s tím, že investor uhradí městu smluvní pokutu ve výši
2 000 000,- Kč
________________________________________________________________________________
4021/58RM/2013 - Směna části pozemku v majetku města parc. č. 1528/2, k.ú. Šumbark,
za část pozemku parc. č. 1522, k. ú. Šumbark_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
směnu části pozemku v majetku města v k. ú. Šumbark, parc. č. 1528/2, ostatní
plocha, o výměře 14 m2, za část pozemku v k. ú. Šumbark, parc. č. 1522
zahrada, o výměře 8 m2,
ve vlastnictví: Jitky Veselé a Jana Veselého, Na Kremplách 81/2,
Havířov – Šumbark,
obvyklá - tržní cena pozemku v majetku města činí 5.430,- Kč, (387,85 Kč/m2)
obvyklá - tržní cena pozemku v majetku manž. Veselých činí 3.200,- Kč,
(400,- Kč/m2)
s tím, že nabyvatelé pozemku města, uhradí rozdíl v ceně směňovaných
nemovitostí ve výši 2230,- Kč a 50% nákladů na znalečné, ve výši 900,-Kč.
_______________________________________________________________________________
4022/58RM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem – doplnění pověření_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
doplnění pověření náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.
Eduarda Heczka o podpis darovací smlouvy v souladu s usnesením ZMH ze
dne 25.3.2013 č. 813/18ZM/2013, bod 2. Přijetí daru nemovitostí:
- pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha, o výměře 17423 m2, k. ú. Havířovměsto, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, za schválených
podmínek v termínu do 30. 9. 2013
________________________________________________________________________________
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4023/58RM/2013 - Nabídka na odkoupení pozemku včetně staveb v k.ú. Havířov-město______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
odkoupení pozemku parc.č. 479 o výměře 2 193 m2 ost.plocha, ost.
komunikace, včetně staveb (zpevněné plochy chodníků, parkoviště a
nebytového prostoru) v kat. území Havířov-město
od společnosti REALIS-INVEST s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba,
Svojsíkova 1596, IČ: 258 71 478
________________________________________________________________________________
4024/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Havířov-město – pan Milan Dzik, paní Marta
Vítková_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 4705/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 237 m2,
kat. území Havířov-město, Na Prostředňáku, ve spoluvlastnictví pana Milana
Dzika, bytem Havířov-Město, Majakovského 887, podíl ve výši ½ a paní Marty
Vítkové, bytem Havířov-Město, Dělnická 1177, podíl ve výši ½ za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 79 348,- Kč, (tj. cca 334,80 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4025/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Folwarczní____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1283/36 o výměře 38 m2 ost.plocha, ost. komunikace
v kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
ul. Obvodová ve vlastnictví manželů Folwarczna Helga a Folwarzcny Erich,
bytem Havířov-Prostřední Suchá, Obvodová 606/8 za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 15 109,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4026/58RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Danuše Lasková_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č.1283/39 o výměře 252 m2 ost.plocha, ost. komunikace,
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na kterém se nachází část místní komunikace Obvodová a pozemku
parc.č. 1282/9 o výměře 173 m2, na kterém se nachází část místní komunikace
ul. Středová, oba v kat. území Prostřední Suchá
ve vlastnictví paní Danuše Laskové, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Středová 614/9 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 168 980,- Kč,
(tj.cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4027/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Marie Rucká____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1282/7 o výměře 44 m2 ost.plocha, ost. komunikace,
k.ú. Prostřední Suchá, na jehož části se nachází část místní komunikace
Středová a část oplocení
ve vlastnictví paní Marie Rucké, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Na Pavlasůvce 623/11
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 17 494,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)
s tím, že v případě rekonstrukce a rozšíření komunikace bude oplocení
přesunuto na náklady města
________________________________________________________________________________
4028/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Kropkovi_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1282/2 o výměře 365 m2 ost.plocha, ost. komunikace
v kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
ul. Středová
ve vlastnictví manželů Kropka Václav a Kropková Alena,bytem HavířovProstřední Suchá, U Splavu 580/17 za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 145 124,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4029/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Jiří Farný_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1793/7, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2,
kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
Veveří
ve vlastnictví pana Jiřího Farného, bytem Havířov-Město, Moskevská 124/2a
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 18 687,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
21
USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.5.2013

4030/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Taťána Bednárová______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1793/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 123 m2,
kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
Veveří
ve vlastnictví paní Taťány Bednárové, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Hornosušská 1042/6 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 48 905,- Kč,
(tj. cca 397,60 Kč/m2)
_______________________________________________________________________________
4031/58RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Rybovi_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1793/6, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 210 m2,
kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
Veveří
ve vlastnictví manželů Ryba Alois a Rybová Emilie, oba bytem HavířovProstřední Suchá, Veveří 1045/6 za cenu dle znaleckého posudku ve výši
83 496,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4032/58RM/2013 - Pronájem pozemku parc.č. 1028/20, k.ú. Šumbark_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 1028/20, zahrada o výměře 196 m2, k.ú. Šumbark,
paní Zdeňce Tyronové, bytem Řadová 20, Havířov – Šumbark, za účelem
zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.4.
2013, výše nájemného dle: „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o
zřízení věcného břemene“ ve výši 3.576,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z : vedoucí OSM
T : 30.6. 2013
________________________________________________________________________________
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4033/58RM/2013 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 202/12, k.ú.Bludovice
dohodou________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 202/12 o výměře 12 m2, k.ú.
Bludovice, na které je umístěn prodejní stánek PNS v majetku společnosti PNS
Grosso s.r.o., Paceřická 1/2773, Praha 9-Horní Počernice, IČ: 48592153, a to
dohodou k 31.5.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku 6. k nájemní smlouvě č. E/280/MJP/01
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
4034/58RM/2013 - Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, IV.
etapa, část města Prostřední Suchá, lokalita Michalůvka________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 10063 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa,
část města Prostřední Suchá, lokalita Michalůvka“,
výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 2210, 2219/1, 2222/11, 2225/1, 2230/1, 2231/2 a 2231/3 ve prospěch
statutárního města Havířova, stavebníka kanalizační stoky a veřejných částí
přípojek umístěných na pozemcích v rozsahu cca 1297 m2,
půjčitel a povinný: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143
- hodnota břemene 125,-Kč/m2 + DPH, plochy břemene včetně ochranného
pásma,
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice + DPH,
umístěné na pozemcích
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
_______________________________________________________________________________
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4035/58RM/2013 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4739 Dolní
Datyně, v majetku MS kraje_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření předložené Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení
souvislé úpravy povrchu sil. III/4739, ul. Josefa Kotase, po dobu 5 let od
realizace stavby „Oprava silnice III/4739 Dolní Datyně“, na pozemcích parc.
č. 705/1 a 723/1, k.ú. Dolní Datyně,
v majetku Moravskoslezského kraje, k nimž právo hospodařit přísluší Správě
silnic Moravskoslezského kraje, (SSMSK) se sídlem Úprkova 795, 702 23
Ostrava- Přívoz, IČ: 000 95 711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská
1877/4, Karviná – Fryštát.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o neprovádění stavebních zásahů do silničního tělesa III/4739
Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2013
________________________________________________________________________________
4036/58RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby: „Dopravní
terminál Havířov“________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“
zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 3749
a 3751/1
v majetku povinného: České dráhy, a.s., 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ: 709 94 226 ,
ve prospěch oprávněného: SMP Net s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
Hornopolní 3314/38, IČ: 277 68 961, vlastníka přeložky podzemního vedení
STL plynu, umístěné na pozemcích v rozsahu cca 42 m2 ,
hodnota břemene: je stanovena dle vnitřních předpisů povinného jednorázově
12.490,-Kč + DPH, s tím, že tyto náklady hradí statutární město Havířov,
jako investor stavby, jíž je přeložka vyvolána
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem budoucí a konečné smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: stavební řízení
________________________________________________________________________________
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4037/58RM/2013 - Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2494, k. ú. Bludovice,
pro účely výstavby veřejného osvětlení_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2494,
v majetku povinného: ČR- Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1,
130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, zastoupeného Krajským pozemkovým úřadem
pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava- Moravská
Ostrava,
ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka podzemního
vedení veřejného osvětlení, umístěného na pozemku v délce cca 570 bm,
včetně 22 ks sloupů
hodnota břemene: je stanovena dle vnitřních předpisů povinného jednorázově
750,-Kč, a nad 25 bm umístěného vedení bude za každý započatý bm uhrazeno
30,- Kč, v rozsahu dle zaměření a za další energetická zařízení, tj. 22 ks sloupů,
uhradí oprávněný 33.000,- Kč, tj. celkem cca 50.100,-Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem budoucí a konečné smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 31. 7. 2013
________________________________________________________________________________
4038/58RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Petra Kuse a Lenky
Kusové_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1675, k.ú.
Bludovice za účelem umístění plynovodní, kanalizační přípojky a vybudování
sjezdu k rodinnému domu č.p. 696 na pozemku parc.č. St. 616, k.ú. Prostřední
Bludovice ve prospěch Ing.Petra Kuse a Lenky Kusové, oba bytem Horní
Bludovice, Prostřední Bludovice 696, za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,Kč+ DPH ( pro plynovodní přípojku), za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,Kč + DPH ( pro kanalizační přípojku) a za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH ( pro vybudování sjezdu )
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
4039/58RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1.
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 398/1, 519,
2592/1, 2592/8, k.ú. Bludovice, dle GP č. 3633 – 625b/2012 ze dne 8.3.2013 za
účelem umístění podzemního kabelového vedení VNk v rámci stavby : „
Havířov Přátelství DTS,VNk „ , č. stavby IE – 12 - 8002170 za jednorázovou
úhradu při výměře 709,22 m2 ve výši 141.844,- Kč + DPH
2.
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 318/8, k.ú.
Bludovice, dle GP č. 3692 – 90/2013 ze dne 14.3.2013 za účelem umístění
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, č. stavby IV – 12 - 8006802 za
jednorázovou úhradu při výměře 4 m2 ve výši 10.000,- Kč + DPH
3.
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2475,
2476/1, k.ú. Šumbark, dle GP č. 1628 – IP13098/2013 ze dne 10.4.2013 za
účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, č. stavby IP – 12
– 8013098 CENTROMAT za jednorázovou úhradu při výměře 69,6 m2 ve výši
13.920,- Kč + DPH
4.
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1642/3,
1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1653, 1654/28, 1888/4, k.ú. Šumbark, dle GP
č. 1632 – 136b/2013 ze dne 23.4.2013 za účelem umístění podzemního
kabelového vedení VN, NN v rámci stavby :
„ Havířov Šumbark, RAMONA, kab.ved. VN + NN + DTS „ , č. stavby IV – 12
- 8006474 za jednorázovou úhradu při výměře 620,98 m2 ve výši 124.196,- Kč
+ DPH
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 30.9. 2013
________________________________________________________________________________
4040/58RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného
domu ul. Karvinská 10, Havířov-Město, p. Valerii Zahradníkové, jako sklad pro
vlastní potřebu
2.
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7,50 m2 v suterénu obytného
domu ul. Karvinská 10, Havířov-Město, p. Stanislavu Jančovi, jako sklad pro
vlastní potřebu
4041/58RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 45,30 m2 v suterénu obytného domu na
ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku o výměře 5 m2 na
pozemku parc. č. 2105/308 v k.ú. Šumbark, p. Ladě Dychové, bytem Svornosti
2, Havířov-Město, za podmínek:
- účel: vinotéka s doplňkovým prodejem potravin
- nájemné za nebytové prostory 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za pozemek – přístupový chodník o výměře 5 m2 60,- Kč/m2/rok bez
DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4042/58RM/2013 - Zrušení usnesení č. 3690/53RM/2013 ze dne 13.3.2013
Záměr pronájmu objektu ul. U Jeslí č.p. 893/2, Havířov-Šumbark, na
pozemku parc. č. 197a pozemku parc. č. 198, k.ú. Šumbark_____________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 3690/53RM/2013 ze dne 13. 3. 2013 ve věci schválení pronájmu
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nebytových prostor v objektu U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark, družstvu
Handicap výrobní družstvo invalidů, IČ: 27923592
schvaluje
záměr pronájmu nemovitostí - objektu U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark, na
pozemku parc. č. 197 a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3414 m 2
v k.ú. Šumbark, družstvu Handicap výrobní družstvo invalidů, IČ: 27923592,
za účelem zřízení centra pro sociální začlenění handicapovaných, především
pak ke zřízení digitalizační linky, včetně přidružených služeb a rekvalifikačního
a školícího centra pro handicapované.
4043/58RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou_________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
ukončení nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 108 o výměře 19,62 m2 v 1.
nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemci p. Michaeli Gawlasovi, IČ: 75445859, dohodou k 30. 6. 2013
2.
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 108 o výměře 19,62
m2 v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, HavířovMěsto. Minimální nájemné je stanoveno na částku 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2/OSM/11
Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2013
4044/58RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti___________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 84 m2 v přízemí obytného
domu na Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí, nájemkyni PhDr. Mileně
Tejklové, IČ: 15403831, pro spol. Psychologicko – terapeutická ambulance
s.r.o., zast. jediným společníkem PhDr. Milenou Tejklovou, bytem Dlouhá tř.
1101/79, Havířov-Podlesí, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
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2.
umístění sídla společnosti Psychologicko – terapeutická ambulance s.r.o., v
nebytových prostorách o celkové výměře 84 m2 v přízemí obytného domu na
Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí
4045/58RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČ:48805513, pronájem prostor v areálu školy, p. Martinu Lamkovi,
IČ: 67700381, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických výrobků
- výměra prostor: 11,50 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 22. 5. 2013
- nájemné: 224,- Kč/m2/rok
- v červenci a srpnu bude bufet uzavřen a nájemce nebude hradit nájemné a
platby za služby
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby
4046/58RM/2013 - Využití majetku – ztráty a nálezy___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. nabytí nalezených movitých věcí dle § 135, odst. 4, zák. 40/1964, obč.
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
2. likvidaci neupotřebitelných věcí nabytých jako věci ztracené a nalezené
3. skutečnost, že drobné nářadí a materiál (kleště, hasáky, utahovací klíče,
autošampon, autolak apod.) bude využito pro potřebu radnice
schvaluje
1. odprodej věcí použitelných, nabytých jako věci nalezené a opuštěné, viz
příloha, prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí
2. ekologickou likvidaci motocyklu tovární značky CNANCHZON
LAOXIANG TIENLEE, výrobní číslo LAKLXI25BVC002171, nabytého
jako věc ztracenou a nalezenou
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4047/58RM/2013 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku____________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého majetku ve správě
organizační odbor:

ORJ 06 –

-

kopírovací stroj AR-M350, inventární číslo 600002200245; pro stř. 6000 –
organizační odbor - pořízeno v r. 2003; pořizovací cena: 341 600,- Kč,
zůstatková cena: 17 080,- Kč

-

mikrovlnná trouba Panasonic, inventární číslo 600202200025, pořízeno pro
společnost Zámek Havířov, s. r. o., v r. 1998 za 43 310,- Kč; zůstatková cena:
4 221,- Kč

-

nerezový stroj šikmý, inventární číslo 600202200037; pro jídelnu v objektu
radnice (využíváno spol. Zámek Havířov, s. r. o.,) pořízeno v r. 2000 za
49 955,30 Kč; zůstatková cena: 2 497,77 Kč

-

myčka nádobí Comenda CL 380, inventární číslo 600202200035, pro jídelnu
v objektu radnice (využíváno spol. Zámek Havířov, s. r.o.,), pořízeno v r. 2000
za 142 374,- Kč; zůstatková cena: 7 118,70 Kč
________________________________________________________________________________
4048/58RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková
organizace (IČ: 75 02 75 69) v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti
Sdružení TEREZA, Haštalská 17, 110 00 Praha 1 (IČ: 64 93 38 73) na
realizaci projektu ,,Živá zahrada“
2. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 20) v celkové výši 14.000,- Kč od Nadačního fondu Veolia,
Pařížská 11, 110 00 Praha 1 (IČ: 27 06 81 02) na realizaci projektu ,,Teče
voda, teče od pramene k nám domů“
3. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ: 60 33 75 83) takto:
- sedačka na koupelnovou vanu ve výši 1.335,- Kč, od p. Pavla Vavříka,
bytem Mánesova 1a, 736 01 Havířov-Město,
- klozetové křeslo ve výši 2.898,- Kč, od p. Pavla Vavříka, bytem Mánesova
1a, 736 01Havířov-Město,
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- dvoukolové chodítko ve výši 1.600,- Kč, od p. Renáty Petautshniggové,
bytem J. Gagarina 1514/100, 736 01 Havířov-Město,
- část nábytkové sestavy – 1 ks jednodveřové skříňky, 1 ks široké policové
skříňky, 1 ks šuplíkové skříňky, 1 ks úzké policové skříňky, ve výši
1.000,- Kč,
od Mgr. Yvony Osmanczykové, bytem Dolní Domaslavice 12
na zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek klientům a nábytková
sestava pro Poradenské středisko RaD
4. Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a (IČ: 65 89 07 10) v celkové
výši 2.000,- Kč od společnosti SEMAG spol. s.r.o., Lidická 886/43, 736 01
Havířov – Šumbark (IČ: 43 96 23 94) u příležitosti 50. výročí založení
mateřské školy a oslav Dne dětí
________________________________________________________________________________
4049/58RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním a přijetím účelových dotací
poskytnutých Moravskoslezským krajem a Nadací Komerční banka
a.s. – Jistota_____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací v celkové výši 179.131,- Kč
příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13)
poskytovatel: Moravskoslezský kraj
projekt: Květinový koutek
atria………………………………...………………… 80.000,- Kč
2. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ 60 33 75 83)
poskytovatel: Nadace Komerční banky a.s. – Jistota
projekt: Radosti stáří aneb návrat k tradicím ………… 99.131,- Kč
_______________________________________________________________________________
4050/58RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku – MŠ
Petřvaldská, p.o._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola Havířov
– Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) v pořizovací ceně 79.000,- Kč
včetně DPH:
- interaktivní tabule s příslušenstvím
________________________________________________________________________________
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4051/58RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem
příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov__________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola Havířov –
Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70):
- elektrická třítroubová pec, invent. č. DHM/8, v pořizovací ceně 15.000,- Kč
včetně DPH
________________________________________________________________________________
4052/58RM/2013 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice,
pro školní rok 2013/2014__________________________________________
Rada města Havířova
povoluje
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro
školní rok 2013/2014
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole
s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková
organizace pro školní rok 2013/2014 udělené Radou města Havířova
schválit
případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok
2013/2014
uložit
odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků výše jmenované škole
________________________________________________________________________________
4053/58RM/2013 - „Moderní škola – 2. část“- schválení uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Moderní škola – 2. část“ mezi
příspěvkovou organizací Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové
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17/1151 okres Karviná,
IČ: 48 80 54 75, a uchazeči v tomto pořadí:
1. EDUKA CENTRUM, s.r.o., Šternberk, IČ: 28 56 71 11, který předložil
nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 382.844,- Kč bez DPH (463.242,- Kč
vč. DPH)
2. PCSYSTEM, spol. s.r.o., Havířov – Šumbark, IČ: 25 35 93 04, s nabídkovou
cenou 396.316,- Kč bez DPH (479.542,- Kč vč. DPH)
________________________________________________________________________________
4054/58RM/2013 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011 ze dne 28.12.2011__
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011 - bezplatné
užívání 210 ks odpadových nádob dodaných v r. 2012 na tříděný odpad mezi
společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, 14021 Praha 4,
IČ 251 34 701 a statutárním městem Havířov dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce č. 2031/OKS/2011
Z: vedoucí OKS
T: 06/2013
________________________________________________________________________________
4055/58RM/2013 - Číslo stavby 10052, Dopravní terminál Havířov - Smlouva o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací (Telefónica Czech Republic)___
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266,
Praha 4, IČ: 60193336 dle Přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
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4056/58RM/2013 - Stavba č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední
Suchá“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1817/OIV/2011______
Rada města Havířova
bere na vědomí
sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 1817/OIV/11 ve výši 24.903.820,- Kč bez
DPH (29.884.584,- Kč vč. DPH), která slouží k úhradě objektivně
nepředvídaných dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení
stavby č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1817/OIV/11 Čl. II a Přílohy č. 2 této
SoD o dodatečné stavební práce na stavebních objektech v lokalitě Dolní
Suchá SO DS.01, SO DS.04, SO DS.05, SO DS.06 a v lokalitě Prostřední
Suchá SO PS.01, SO PS.04, SO PS.05 za cenu 7 901 718,69 Kč bez DPH
(9 561 079,61 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 3
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1817/OIV/11 dle Čl. II a Přílohy
č. 2 této SoD ze stavebních objektů v lokalitě Dolní Suchá SO DS.04, SO
DS.05 a v lokalitě Prostřední Suchá SO PS.01 staveních prací za cenu –
857 049,87 Kč bez DPH (-1 037 030,34 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 4
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů v lokalitě Dolní Suchá SO
DS.01, SO DS.04, SO DS.05, SO DS.06 a v lokalitě Prostřední Suchá SO
PS.01, SO PS.04, SO PS.05, Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1817/OIV/11
související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 2 k čerpání rezervy ke Smlouvě o dílo č. 1817/OIV/11
na provedení stavby „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“,
v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, se Sdružením pro odkanalizování
města Havířova, sestávajícího ze společností Metrostav a.s., IČ: 00014915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257 a D.I.S., spol. s r.o, IČ: 46975616
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 1817/OIV/11 ze dne 26.10.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1817/OIV/11
ze dne 26.10.2011
Z: vedoucí OIV
T: do 15 dnů od doručení
stanoviska ze SFŽP
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4057/58RM/2013 - Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní
Datyně“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1818/OIV/2011_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11 ve výši 25 331 691,- Kč bez
DPH (30 398 029,- Kč vč. DPH), která slouží k úhradě objektivně
nepředvídaných dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení
stavby č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1818/OIV/11 Čl. II a Přílohy č. 2 této
SoD o dodatečné stavební práce na stavebních objektech v lokalitě Bludovice
SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10 a v lokalitě Dolní Datyně SO 01,
SO 02, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10 za cenu 16 744 546,47 Kč bez
DPH (20 260 901,23 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č.3
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1818/OIV/11 dle Čl. II a Přílohy
č. 2 této SoD ze stavebního objektu v lokalitě Dolní Datyně SO 01 staveních
prací za cenu – 23 040,00 Kč bez DPH (- 27 878,40 Kč vč. DPH) v rozsahu
přílohy č. 4
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů v lokalitě Bludovice
SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10 a v lokalitě Dolní Datyně SO 01,
SO 02, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo
č.1818/OIV/11 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 2 k čerpání rezervy ke Smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11
na provedení stavby „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“,
v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, se Sdružením pro odkanalizování
města Havířova, sestávajícího ze společností Metrostav a.s., IČ: 00014915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257 a D.I.S., spol. s r.o,
IČ: 46975616
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 1818/OIV/11 ze dne 26.10.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11
ze dne 26.10.2011
Z: vedoucí OIV
T: do 15 dnů od
doručení stanoviska ze SFŽP
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4058/58RM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
vystoupení statutárního města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu Karviná
se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát, vystoupením ke dni
31.12.2013
pověřit
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem písemného oznámení
předsedovi představenstva Svazku měst a obcí okresu Karviná o vystoupení
statutárního města Havířova ze Svazku města a obcí okresu Karviná ke dni
31.12.2013
uložit
1. předložení zprávy o majetkovém vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu
Karviná
2. ukončení placení ročního členského příspěvku Svazku měst a obcí okresu
Karviná
4059/58RM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady______
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
IČ: 47677287, dne 7.6.2013 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1,
735 35 Horní Suchá
2. program řádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1
ukládá
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 2012 – hlasovat pro schválení účetní
závěrky dle Přílohy č. 2
Rozdělení zisku za rok 2012 – hlasovat pro schválení dle Přílohy č. 3
________________________________________________________________________________
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4060/58RM/2013 - Účast zástupců města na Dnech Jastrzębia–Zdrój dne 15.6.2013
v Polsku________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
účast Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora a Ing. Dominika Káni,
předsedy Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH na akci
„Dny Jastrzębia–Zdrój“ dne 15.6.2013 v Polsku.
________________________________________________________________________________
4061/58RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska ve dnech 4. – 8.7.2013 na
zahájení 47. Festivalu dalmátských kapel_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Chorvatska ve dnech 4. – 8.7.2013
pro Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města a p. Alici Hegyi, členku rady
města na zahájení 47. Festivalu dalmátských kapel v Omiši
4062/58RM/2013 - Změny v povodňové komisi________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Ing. Radka Filipczyka z Povodňové komise města Havířova
jmenuje
Ing. Rostislava Šimanského členem Povodňové komise města Havířova
________________________________________________________________________________
4063/58RM/2013 - ZPŘ/6/OIV/13 – „KDLJ – rekonstrukce střechy B“ (číslo stavby
1032) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku ZPŘ/6/OIV/13 - „KDLJ - rekonstrukce střechy B“ (číslo
stavby 11032) společnosti STAVO-ČESTAV, s.r.o., se sídlem 736 01
Havířov-Šumbark, Jarošova 853/31, IČ: 64085236, která předložila
nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 1.998.733,-Kč bez DPH
(2.418.467,-Kč vč. DPH)
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rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/6/OIV/13 - „KDLJ rekonstrukce střechy B“ takto:
2. místo: VDS, spol. s r.o., se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice, Kotkova
271/6, IČ: 45194980
3. místo: H & B delta, s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín-Bobrky 382,
IČ: 25835661
4. místo: MGL střechy s.r.o., se sídlem 748 01 Hlučín, U Bašty 1793/2, IČ: 27793052
5. místo: Dobré stavby, s.r.o., se sídlem 719 00 Ostrava-Kunčice, Serafínova
396/9, IČ: 25828495
6. místo: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava-Přívoz,
Kosmova 1126/17, IČ: 25357603
7. místo: NOSTA, s.r.o., se sídlem 741 11 Nový Jičín, Svatopluka Čecha
2088/13, IČ: 47671416
8. místo: TURČINA s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov-Prostřední Suchá,
Budovatelů 771/1, IČ: 25886550
9. místo: STŘECHY MAJER s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Zelná
1730/8, IČ: 25861425
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/6/OIV/13 - „KDLJ rekonstrukce střechy B“
ukládá
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 5.6.2013
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 6/2013
________________________________________________________________________________
4064/58RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské
vztahy RMH_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Rady
města Havířova za rok 2012/2013 dle příloh
________________________________________________________________________________
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4065/58RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. – návrh členů do výběrové komise_______
Rada města Havířova
navrhuje
na základě požadavku jednatelů Městské realitní agentury,s.r.o. jmenovat
členy výběrové komise pro výběr náměstka ředitele pro ekonomiku:
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
________________________________________________________________________________
4066/58RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
na 59.výjezdní schůzi
Rady města Havířova
konané dne 11.6.2013
s řediteli příspěvkových organizací
do Pstruží
k bodu programu
„Kontrola připravenosti zařízení pro ozdravné a jiné pobyty“

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ

Č.jed.

KP/52 361/Kl/2013

USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.6.2013

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/52 881/Kl/2013

V Havířově dne 17.6.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 60. schůzi Rady města Havířova, konané dne 12.6.2013
I.část
4067/60RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 60. schůzi RMH, konanou dne 12.6.2013
4068/60RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 58.schůze Rady města Havířova
4069/60RM/2013 - Schválení programu 60.schůze RMH, konané dne 12.6.2013
4070/60RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4071/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Hornická 680/65 v Havířově –Pr. Suchá
4072/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+3 na ulici 17.listopadu 1257/2 v Havířově-Podlesí
4073/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Beskydská 783/4 v Havířově-Město
4074/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark
4075/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město
4076/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici Lašská 1149/11 v Havířově-Město
4077/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+3 na ulici Lašská 1155/23 v Havířově-Město
4078/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+5 na ulici M. Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbark
4079/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark
4080/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Město
4081/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově-Město
4082/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark
4083/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark
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4084/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 41
o vel. 0+2 na ulici P. Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí
4085/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město
4086/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 0+1 na ulici J.Jabůrkové 976/5 v Havířově-Město
4087/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí
4088/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město
4089/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici U Lesa 281/1 v Havířově-Město
4090/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+4 na ulici V.K.Klicpery 287/2 v Havířově-Šumbark
4091/60RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
4092/60RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. E. Destinnové 1166/16
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
4093/60RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. M. Pujmanové 1117/14
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
4094/60RM/2013 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou – Regenerace obytných
domů“ - „Regenerace obytného domu na ul. M. Pujmanové 20/1120,
22/1121, 24/1122 stavba č. 9072 a Lidická 52a/1176, 52b/1177
stavba č. 9065 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2143/OIV/2012
4095/60RM/2013 - VZ/13/ŠK/MRA/13 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“
- č. stavby 13017 – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
4096/60RM/2013 - VZ/23/ŠK/MRA/13 - „Oprava sociálních uzlů ZŠ Mládežnická 11/1564,
Havířov-Podlesí – III. etapa“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
4097/60RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4098/60RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
Nadací ČEZ
4099/60RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté Moravskoslezským
krajem – změna usnesení
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4100/60RM/2013 - Udělení souhlasu s odpisem pohledávky příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Havířov
4101/60RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury
4102/60RM/2013 - Změna použití výše schválených investiční dotací na rok 2013
– MŠ Balzacova
4103/60RM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová
4104/60RM/2013 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ K. Světlé, ředitelky
MŠ Čelakovského, MŠ Horymírova, MŠ Resslova a návrh na stanovení
platu jmenovaným ředitelům od 1.8.2013
4105/60RM/2013 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na základních
školách, mateřské škole a školském zařízení
4106/60RM/2013 - „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2013 - 2015
4107/60RM/2013 - 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
4108/60RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“
4109/60RM/2013 - Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020
4110/60RM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu
HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013
4111/60RM/2013 - „Dodávka kompletního vybavení tělocvičny“ - schválení podmínek
zadávacího řízení
4112/60RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Šárka Sulková
4113/60RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Jozef Sivák a Eva Siváková
4114/60RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Těthalová
4115/60RM/2013 - Mimořádné přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Janina Heczková
4116/60RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu a udělení výjimky ze Zásad
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům – Kateřina Opavská
4117/60RM/2013 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Martin Kárady
4118/60RM/2013 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – manž. Rudolf Polák a Světluše Poláková
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4119/60RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Jiřina Jakubíková
4120/60RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Peter Ibolya
a Emília Závodiová
4121/60RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – manž. Filip Bačík
a Lucie Bačíková a Lukáš Dohnal
4122/60RM/2013 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)
– Ester Rusznyaková
4123/60RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá
4124/60RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2, k.ú. Bludovice
4125/60RM/2013 - Výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark – pan Martin Hebelka
4126/60RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – pan Adolf Pawlas
4127/60RM/2013 - Výkup pozemků k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku
mezi ul. Chatařskou a Prachatickou
4128/60RM/2013 - Výkup pozemků pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“
4129/60RM/2013 - Přijetí daru pozemků v rámci realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“
4130/60RM/2013 - Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím
chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí
4131/60RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“
4132/60RM/2013 - Nabídka na převod kanalizačního řadu
4133/60RM/2013 - Úprava kupní ceny k výkupu po realizaci stavby:
„Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4.etapa“
4134/60RM/2013 - Objekty získané od společnosti Autodům Vrána s.r.o.
4135/60RM/2013 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú. Havířov-město
4136/60RM/2013 - Ukončení výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23 a parc.č. 1203/8,
k.ú. Šumbark, dohodou.
Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23 a parc.č. 1203/8,
k.ú. Šumbark
4137/60RM/2013 - Pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá
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4138/60RM/2013 - Pronájem a výpůjčka pozemků v k.ú. Havířov-město pro výstavbu
restaurace McDonald´s
4139/60RM/2013 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 944/537, k.ú. Šumbark
4140/60RM/2013 - Rozšíření účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město
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USNESENÍ

z 60. schůze Rady města Havířova,
konané dne 12.6.2013 – I.část
4067/60RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 60. schůzi RMH, konanou dne 12.6.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 60. schůze Rady města Havířova,
konané dne 12.6.2013

p. Evu RADOVOU
________________________________________________________________________________
4068/60RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 58.schůze Rady města Havířova______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 58. schůze Rady města Havířova,
konané dne 29.5.2013
________________________________________________________________________________
4069/60RM/2013 - Schválení programu 60.schůze RMH, konané dne 12.6.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 60. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.6.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4070/60RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem
je statutární město Havířov
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
3434/49RM/2013

Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
RPG Byty, s.r.o.
3575/52RM/2013 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 1059/1,
k.ú.Havířov-město dohodou
3683/53RM/2013 Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s.p.,
k.ú. Bludovice
3709/53RM/2013 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku
města za rok 2012
3797/54RM/2013 ZPŘ/2/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků
I. stupně základních škol města Havířova“ – zrušení
zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení
3865/56RM/2013 Pronájem pozemků parc.č. 1947/1, 1948, 1949, k.ú. Dolní
Suchá
3873/56RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Stanislava
Zajączka Ph.D. a MUDr. Joanny Kolorzové Zajączkové
3876/56RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s
3883/56RM/2013 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
3885/56RM/2013 Nabídka přebytečného majetku od Sociálních služeb města
Havířova – oprava usnesení
3891/56RM/2013 Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská (č.stavby 10018)
a ZŠ Františka Hrubína (č. stavby 10020) – předběžné
oznámení veřejné zakázky
3936/57RM/2013 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova
v roce 2013 sportovním a mimosportovním subjektům
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
3946/57RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s.
3947/57RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch NAM system, a.s.
3956/57RM/2013 Stavba č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa“
- dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1412/OIV/12
3961/57RM/2013 SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – výzva k účasti
v soutěžním dialogu
3965/57RM/2013 Likvidace neupotřebitelného (nepoužitelného) majetku
Domova seniorů Havířov, p.o.
3969/57RM/2013 SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí
o námitkách
3972/57RM/2013 „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov-Město“
- vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení
________________________________________________________________________________
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4071/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Hornická 680/65 v Havířově-Pr. Suchá__
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg na ulici Hornická 680/65 v Havířově-Pr.Suchá
dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4072/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+3 na ulici 17.listopadu 1257/2 v Havířově-Podlesí_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 9
o vel. 1+3 na ulici 17.listopadu 1257/2 v Havířově-Podlesí, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4073/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici Beskydská 783/4 v Havířově-Město__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8 o vel. 1+2
na ulici Beskydská 783/4 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4074/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 56
o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4075/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4076/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici Lašská 1149/11 v Havířově-Město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7 o vel. 1+2
na ulici Lašská 1149/11 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4077/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+3 na ulici Lašská 1155/23 v Havířově-Město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6 o vel. 1+3
na ulici Lašská 1155/23 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 8.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4078/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 6
o vel. 1+5 na ulici M. Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbark_________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 6
o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4079/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4080/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 1
o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4081/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5
o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4082/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5
o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově – Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4083/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11
o vel. 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4084/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 41
o vel. 0+2 na ulici P. Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 41
o vel. 0+2 na ulici P. Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4085/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 10
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.10
o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově – Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4086/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 0+1 na ulici J.Jabůrkové 976/5 v Havířově-Město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 0+1
na ulici J. Jabůrkové 976/5 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4087/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 1+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 1+1
na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.7.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4088/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 44
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.44
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 24.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4089/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici U Lesa 281/1 v Havířově-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 8
o vel. 1+2 na ulici U Lesa 281/1 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 24.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4090/60RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 5
o vel. 1+4 na ulici V.K.Klicpery 287/2 v Havířově-Šumbark_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 5
o vel. 1+4 na ulici V.K.Klicpery 287/2 v Havířově-Šumbark dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem tohoto záměru
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 17.6.2013

svěřuje

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________

18
USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.6.2013

4091/60RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 15.5.2013 do 1.6.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.4
3. přehled přidělených bytů v rámci veřejných soutěží dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 4.6.2013
dle přílohy č.6
5. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.7
________________________________________________________________________________
4092/60RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. E. Destinnové 1166/16
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. E. Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky
o velikosti 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.3.2014
________________________________________________________________________________
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4093/60RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. M. Pujmanové 1117/14
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 9 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. M. Pujmanové 1117/14 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky
o velikosti 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.3.2014
________________________________________________________________________________
4094/60RM/2013 - „IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –Regenerace obytných
domů“ - „Regenerace obytného domu na ul. M. Pujmanové 20/1120,
22/1121, 24/1122 stavba č. 9072 a Lidická 52a/1176, 52b/1177
stavba č. 9065 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2143/OIV/2012
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických
podmínek:
a) 5. etapa – „Regenerace obytného domu na ul. Lidická 52a/1176, 52b/1177,
Havířov-Šumbark“ o 16 kalendářních dnů na celkem 106 kalendářních dnů
b) 6. etapa – „Regenerace obytného domu na ul. M. Pujmanové 20/1120,
22/1121, 24/1122, Havířov – Šumbark“ o 6 kalendářních dnů
na celkem 96 kalendářních dnů
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 2143/OIV/2012
na provedení stavby „IPRM pro IOP Zóna Za Šumbark II Za Teslou –
Regenerace obytných domů“
a) 5. etapa – „Regenerace obytného domu na ul. Lidická 52a/1176,
52b/1177 v Havířově-Šumbarku“ rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení,
kterým se cena díla celkem v Čl. 6. snižuje o částku 79 993, - bez DPH
b) 6. etapa - Regenerace obytného domu na ul. M. Pujmanové 20/1120,
22/1121, 24/1122 v Havířově-Šumbarku“ rozsahu bodů 1 a 2 tohoto
usnesení, kterým se cena díla celkem v Čl. 6. zvyšuje o částku 76 578,
- bez DPH
Celková cena za obě etapy se snižuje z 20 478 307,- Kč bez DPH
na 20 474 952,- bez DPH tj. o 3 355,- bez DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele 2143/OIV/2012
ze dne 18.12.2012
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle objednatele
2143/OIV/2012
Z: ředitel MRA
T: 26.6.2013
________________________________________________________________________________
4095/60RM/2013 - VZ/13/ŠK/MRA/13 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“
- č. stavby 13017 – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky_____________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky VZ/13/ŠK/MRA/13 „Výměna oken
v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov – Město“, z důvodu nesplnění zákonných
podmínek a požadavků stanovených zadavatelem, tyto uchazeče:
DEC-PLAST, spol. s r.o.
BDSTAV MORAVA s.r.o.
Slovacom, s.r.o. organizační složka
ALWIN START s.r.o.

IČ: 61943592
IČ: 26807947
IČ: 29461995
IČ: 25382314

přiděluje
veřejnou zakázku VZ/13/ŠK/MRA/13 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329,
Havířov-Město"
společnosti A.O.P. s.r.o., se sídlem 750 02 Přerov, Denisova 2916/9,
IČ: 60749385, která předložila nabídku s nabídkovou cenou 5.211.308,- Kč
bez DPH (6.305.682,68 Kč s DPH).
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/13/ŠK/MRA/13 – „Výměna
oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“ takto:
2. místo: MEROPS, spol. s r.o. se sídlem 735 42 Český Těšín, Strojnická 374,
IČ: 25394282
3. místo: VAPES CE s.r.o., se sídlem 735 35 Horní Suchá, Stonavská 51/6,
IČ: 25888595
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pověřuje
1. Ing. Pavla Mertu, ředitele Městské realitní agentury, s.r.o. podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení VZ/13/ŠK/MRA/13 – „Výměna oken v ZŠ
Gorkého 1/329, Havířov – Město“ (č. stavby 13017).
2. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. VZ/13/ŠK/MRA/13 – „Výměna
oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov - Město“ (č. stavby 13017)
ukládá
1. Zajistit oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější
nabídky uveřejněním na profilu zadavatele

2. Předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: MRA, s.r.o.
T: 19.6.2013

Z: MRA, s.r.o.
T: 07/2013
________________________________________________________________________________
4096/60RM/2013 - VZ/23/ŠK/MRA/13 - „Oprava sociálních uzlů ZŠ Mládežnická 11/1564,
Havířov-Podlesí – III. etapa“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky___
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z čl. III odst. 2 Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejnou zakázku na stavební práce VZ/23/ŠK/MRA/13
„Oprava sociálních uzlů ZŠ Mládežnická 11/1564, Havířov-Podlesí
– III. etapa“ (č. stavby 13018)
2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ/23/ŠK/MRA/13 – „Oprava sociálních uzlů ZŠ Mládežnická
11/1564, Havířov-Podlesí – III. etapa“ (č. stavby 13018)
se společností Městská realitní agentura, s.r.o.,
se sídlem 736 01 Havířov-Město, U Lesa 865/3a, IČ: 64084744,
za níže uvedených podmínek:
- cena díla 2.368.905,- Kč bez DPH (2.866.375,05 Kč vč. DPH)
- záruka na dílo 60 měsíců
- plnění předmětu veřejné zakázky subdodavateli pouze v částech uvedených
v příloze č. 1
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
VZ/23/ŠK/MRA/13 – „Oprava sociálních uzlů ZŠ Mládežnická 11/1564,
Havířov-Podlesí – III. etapa“ (č. stavby 13018)
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se společností Městská realitní agentura, s.r.o.
ukládá
předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: MRA, s.r.o.
T: 06/2013
________________________________________________________________________________
4097/60RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 21) takto:
- v celkové výši 30.000,- Kč
od Rodičovského sdružení při ZŠ Gorkého, Gorkého 1/329,
736 01 Havířov-Město
na školní výlety a knižní odměny
- v celkové výši 10.000,- Kč
od organizace Občanské Sdružení Plán B, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5,
Smíchov (IČ: 26 99 34 06)
na podporu výuky a přípravy na vystoupení v rámci školní akademie
2. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 62)
v celkové výši 1.046,- Kč
od společnosti ARISTA s.r.o., Petřvaldská 953, 735 11 Orlová
(IČ: 62 30 36 78) ke Dni dětí
________________________________________________________________________________
4098/60RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté
Nadací ČEZ_____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48)
poskytovatel: Nadace ČEZ
projekt:
Zkvalitnění výchovy a vzdělávání ve speciální třídě s mentálně
a tělesně postiženými dětmi, autisty………….... 230.000,- Kč
________________________________________________________________________________
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4099/60RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím účelové dotace poskytnuté Moravskoslezským
krajem – změna usnesení__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení 3227/47RM/2012 ze dne 5.12.2012 v bodě 2,
odrážka druhá, takto:
název projektu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“
ve výši 70.000,- Kč se mění na částku ve výši 50.000,- Kč
________________________________________________________________________________
4100/60RM/2013 - Udělení souhlasu s odpisem pohledávky příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s odepsáním nevymahatelné pohledávky příspěvkovou organizací města
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 30) v celkové výši 1.800,- Kč za pronájem tělocvičny
________________________________________________________________________________
4101/60RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z
rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz
základním školám v celkové výši 795.190,- Kč dle přílohy č. 1
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
základním školám do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013 o uvedené částky
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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4102/60RM/2013 - Změna použití výše schválených investiční dotací na rok 2013
– MŠ Balzacova__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit změnu použití výše schválených investičních dotací na rok 2013
Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85),
a to takto:
1. konvektomat ve výši 150.000,- Kč změnit výši pořízení na 222.500,- Kč
2. převod investiční dotace ve výši 44.000,- Kč do příspěvku na provoz
3. snížení schválených investičních dotací o částku 104.500,- Kč
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení schválených investičních
dotací o částku 104.500,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz mateřské škole o
částku 44.000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013
________________________________________________________________________________
4103/60RM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zvýšení příspěvku na provoz:
Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01)
ve výši 400.000,- Kč na dokrytí provozu odloučeného pracoviště
na ul. K. Čapka 800/8, Havířov-Město
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz
výše dotčené mateřské škole do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013
o výše uvedenou částku
________________________________________________________________________________
4104/60RM/2013 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ K. Světlé, ředitelky
MŠ Čelakovského, MŠ Horymírova, MŠ Resslova a návrh na stanovení
platu jmenovaným ředitelům od 1.8.2013_____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
usnesení konkurzní komise dle přílohy č. 1
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jmenuje
s účinností od 1.8.2013 na pracovní místo ředitele:
1. Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Mgr. Jiřího Kotašku
2. Mateřské školy Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace
paní Zuzanu Novákovou
3. Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194
Bc. Drahomíru Smejkalovou
4. Mateřské školy Havířov-Město Resslova 2/497
Mgr. Michaelu Durdiakovou
stanoví
plat výše jmenovaným ředitelům základní školy a mateřských škol od 1.8.2013
dle přílohy č. 2
________________________________________________________________________________
4105/60RM/2013 - Vyhodnocení zpráv a protokolů České školní inspekce na základních
školách, mateřské škole a školském zařízení _________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu
České školní inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů
za období září 2012 – květen 2013 těchto základních a mateřských škol
a školského zařízení:
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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4106/60RM/2013 - „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2013 – 2015____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
pořádání „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2013 – 2015 za podmínek
uvedených v příloze č. 1
ukládá
zapracovat do výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) finanční
prostředky na zajištění „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2014 a 2015
________________________________________________________________________________
4107/60RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
a Havířovská liga středních škol____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2013 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze
školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. - V. měsíc roku 2013 určené
na odměny vedoucím sportovních
a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovních soutěží v rámci
„Havířovské ligy středních škol“ v roce 2013 a za umístění v seriálu soutěží
„Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2012/2013 na nákup
sportovních pomůcek, a to takto:
17 360,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
z toho: 7 360,- Kč sportovní kroužky,
5 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol,
5 000,- Kč umístění hochů v seriálu Havířovské ligy
středních škol.
21 560,- Kč Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace IČ 13 64 42 89
z toho: 13 560,- Kč sportovní kroužky,
8 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol.
35 880,- Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČ 13 64 42 71
z toho: 6 560,- Kč sportovní kroužky,
20 320,- Kč mimosportovní kroužky,
6 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol,
3 000,- Kč umístění dívek v seriálu Havířovské ligy
středních škol.
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36 040,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 66
z toho: 15 040,- Kč sportovní kroužky,
9 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol,
7 000,- Kč umístění hochů v seriálu Havířovské ligy
středních škol,
5 000,- Kč umístění dívek v seriálu Havířovské ligy
středních škol.
15 160,- Kč Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 74
z toho: 10 160,- Kč mimosportovní kroužky,
2 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol,
3 000,- Kč umístění hochů v seriálu Havířovské ligy
středních škol.
18 840,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 82
z toho: 11 840,- Kč sportovní kroužky,
7 000,- Kč umístění dívek v seriálu Havířovské ligy
středních škol.

16 280,- Kč Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 58
z toho: 2 240,- Kč sportovní kroužky,
5 040,- Kč mimosportovní kroužky,
9 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol.
4 000,- Kč Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov,
IČ 44 93 84 03, na pořádání Havířovské ligy
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2013 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze
školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. - V. měsíc roku 2013 určené
na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských
středních škol, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
sportovních soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“ v roce 2013,
a to takto:
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29 440,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark,
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 12 400,- Kč sportovní kroužky,
1 040,- Kč mimosportovní kroužky,
16 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol.
20 000,- Kč Atletický oddíl Slavia Havířov, o.s.,
IČ 01 24 96 73,
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.
________________________________________________________________________________
4108/60RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2013 z mimosportovní a sportovní sféry
v celkové výši 527 000,- Kč dle přílohy č. 1
2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci
________________________________________________________________________________
4109/60RM/2013 - Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Koncepci kultury města Havířova 2013 – 2020 dle přílohy č.1
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení Koncepce
kultury města Havířova 2013 - 2020
________________________________________________________________________________
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4110/60RM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu
HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. postup seniorského hokejového týmu společnosti HC Havířov 2010 s.r.o.
do 1. ligy ledního hokeje České republiky a s tím spojenou žádost
o navýšení dotace o 5 000 000,- Kč na činnost
2. zpětvzetí žádosti o dotaci občanského sdružení HC AZ Havířov 2010
schválit
1. zrušení usnesení č. 570/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012 – o spoluúčasti města
Havířova na financování projektu „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících
šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“ v roce 2013
do výše max. 1 000 000,- Kč
2. změnu usnesení č. 692/16ZM/2012 ze dne 17.12.2012 ve výdajové části
OJ 10 v bodě B.) Ostatní dotace a dary, takto:
a) snížit schválenou dotaci ve výši 5.000.000,- Kč pro občanské sdružení
HC AZ Havířov 2010 (IČ: 68 94 19 94) o částku 1.000.000,- Kč určenou
na rekonstrukci šaten (podíl města)
b) zvýšit schválenou dotaci na činnost ve výši 3.000.000,- Kč
pro HC Havířov 2010 s.r.o. (IČ: 28 62 71 81) o částku 3.000.000,- Kč
3. změnu usnesení č. 791/18ZM2013 ze dne 25.03.2013 takto:
v části schvaluje se vypouští:
- v bodě č. 3 - Projekt poř. č. 1 „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících
šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“
HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994, výše čerpání: 1 000 000,- Kč
- bod č. 4 - uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle bodu 3.
usnesení za podmínky schválení a transferu investiční dotace na účet
organizace u projektu poř.č. 1 a po doložení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z MŠMT
4. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 60/OŠK/2013
s příjemcem HC Havířov 2010 s.r.o. (IČ: 28 62 71 81) podle bodu 2 písm. b)
tohoto usnesení
uložit
ekonomickému odboru zapracovat výše uvedené změny do návrhu úprav
rozpočtu III. na rok 2013
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o
poskytnutí dotace č. 60/OŠK/2013
________________________________________________________________________________
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4111/60RM/2013 - „Dodávka kompletního vybavení tělocvičny“ - schválení podmínek
zadávacího řízení________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná, IČ: 62331230, podmínky zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávku „Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny“:
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení
2. seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva o zahájení zadávacího řízení:
- DIONY Sports International, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 28646959
- Radek Šmíra, Výroba sportovních potřeb, Frýdlant nad Ostravicí,
IČ: 66749361
- Sylva Březná, IPPON, Vřesina, IČ: 47685379
- Zdeněk Heinzel, Sportovní pomůcky, Česká Kamenice, IČ: 41341244
- Vítězslav Pavouk, Pavi Sport, Pelhřimov, IČ: 63888211
- JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Bystrica, IČ: 31633986
- Mgr. Vilém Kocián, KOCIÁN-SPORT f.o., náměstí Osvoboditelů 1366/5,
153 00 Praha 16, Radotín, IČ: 15065677
- JIPAST a.s., Vážní 400/2, 503 41 Hradec Králové, Pouchov, IČ: 25944711
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
4. složení hodnotí komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a posouzení a hodnocení nabídek takto:
člen (náhradník)
1. Mgr. Helena Klimšová (Mgr. Janka Potáčová)
2. Jiří Tabák (Mgr. Lubor Suder)
3. Ing. Marcela Kasalíková (Ing. Martina Dresslerová)
4. Mgr. Tomáš Kauba (JUDr. Ladislav Farana)
5. Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora (Vojtěch Kozák, člen RMH)
5. zadávací lhůta 45 dnů
6. odkládací podmínku, na základě níž nabude část plnění týkající se 2. etapy
dodávky účinnosti až dnem, kdy budou přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu města na 2. etapu veřejné zakázky
________________________________________________________________________________

31
USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.6.2013

4112/60RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Šárka Sulková__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města paní Šárce Sulkové, t.b. Obránců míru 620/1,
Havířov-Šumbark s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2. p. Šárce Sulkové, t.b. Obránců míru 620/1, Havířov-Šumbark udělení
výjimky z čl. V, bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům s tím, že stanovená výše kauce na byt bude jmenovanou uhrazena
měsíčními splátkami
________________________________________________________________________________
4113/60RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Jozef Sivák a Eva Siváková__
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města manž. Jozefu Sivákovi a Evě Sivákové, t.b. Jarošova 780/12a,
Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
4114/60RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Těthalová_______________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Monice Těthalové, 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
________________________________________________________________________________
4115/60RM/2013 - Mimořádné přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Janina Heczková
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 19
o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro
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příslušné období v domě na ul. Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbarku
od 1.7.2013 paní Janině Heczkové, t.b. Heleny Malířové 1152/2,
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
________________________________________________________________________________
4116/60RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu a udělení výjimky ze Zásad
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům – Kateřina Opavská___
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. K. V. Raise 1079/14 v Havířově-Městě
paní Kateřině Opavské, t.b. K.V. Raise 1079/14, Havířov-Město
pod podmínkou, že:
- jmenovaná uhradí zbylou pohledávku evidovanou MRA, s.r.o.
u předmětného bytu
- nájemní smlouva bude s p. Opavskou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
2. p. Kateřině Opavské, t.b. K.V. Raise 1079/14, Havířov-Město udělení
výjimky z čl. V, bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům s tím, že kauce na byt bude uhrazena měsíčními splátkami.
________________________________________________________________________________
4117/60RM/2013 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Martin Kárady_______
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 05 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Gogolova 924/5 v Havířově-Městě
panu Martinu Káradymu, t.b. Makarenkova 517/6, Havířov-Město
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy p. M. Kárady uhradí celkovou pohledávku
evidovanou MRA, s.r.o.
- nájemní smlouva bude se jmenovaným 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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4118/60RM/2013 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům – manž. Rudolf Polák a Světluše Poláková_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
manž. Rudolfu Polákovi a Světluši Polákové, t.b. Tesařská 322/2,
Havířov-Město udělení výjimky z čl. V, bodu 1 Zásad pro uzavírání nájemních
smluv k obecním bytům, s tím, že nájemné u přiděleného čtyřpokojového
bytu č. 8 v domě na ul. Generála Svobody 272/21 v Havířově-Šumbarku
bude jmenovanými hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
4119/60RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Jiřina Jakubíková____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 27 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Uzavřená 1014/13 v Havířově-Městě
s p. Jiřinou Jakubíkovou, t.b. Uzavřená 1014/13, 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
- stanovená kauce na byt bude p. Jakubíkovou doplacena měsíčními splátkami
________________________________________________________________________________
4120/60RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Peter Ibolya
a Emília Závodiová_______________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
vznik společného nájmu podle § 700 odst. 2 občanského zákoníku
mezi Peterem Ibolyou, t.b. SNP 136/36, Trenčianské Teplice
a jeho družkou Emíliou Závodiovou, t.b. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark
k bytu č. 56 o vel. 1+3 v domě na ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
________________________________________________________________________________
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4121/60RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – manž. Filip Bačík
a Lucie Bačíková a Lukáš Dohnal___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manžely Filipem Bačíkem a Lucií Bačíkovou a jejich bratrancem
Lukášem Dohnalem, t.b. Slovanská 1215/10, Havířov-Město k bytu č. 11
o vel. 1+3 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
4122/60RM/2013 - Udělení výjimky z usnesení RMH (limity počtu osob v bytech)
– Ester Rusznyaková______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
p. Ester Rusznyakové, t.b. Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark 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 zvýšení limitu pro byt č. 4
o vel. 1+2 v domě na ul. Chrpová 536/2a v Havířově-Šumbarku na 9 osob
________________________________________________________________________________
4123/60RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní
plocha o výměře 58 m2,
společnosti NAM system, a.s., se sídlem U Pošty 1163/13, Havířov-Prostřední
Suchá, za účelem již vybudovaných parkovacích míst pro osobní vozy
k objektu na ul. U Pošty v Havířově-Prostřední Suchá,
za cenu dle znaleckého posudku
________________________________________________________________________________
4124/60RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2, k.ú. Bludovice
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 606/1, nově dle geometrického plánu označena
jako parc.č. 606/25, zahrada o výměře 62 m2 a pozemku parc.č. 606/2,
zahrada o výměře 165 m2 v k.ú. Bludovice,
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panu Petru Burgerovi, bytem Hálkova 2/1444, Havířov-Podlesí,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 75.900,-Kč (tj. 460,- Kč/m2 pro pozemek parc.č. 606/2), a 29.140,-Kč
(tj. 470,-Kč/m2 pro pozemek parc.č. 606/25) + 1.800,- Kč za zpracování
znaleckého posudku, celkem za cenu 106.840,- Kč
________________________________________________________________________________
4125/60RM/2013 - Výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark – pan Martin Hebelka______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v souvislosti s plánovanou stavbou č. 11020
„Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“
výkup pozemků parc.č. 2392 o výměře 729 m2 zahrada, parc.č. 2391
o výměře 467 m2 zahrada a parc.č. 2390 o výměře 267 m2, zastavěná plocha,
nádvoří a stavby rodinného domu čp. 167 na pozemku parc.č. 2390, včetně
trvalých porostů, drobných staveb, oplocení se všemi součástmi
a příslušenstvím těchto nemovitostí , vše v kat. území Šumbark
ve vlastnictví pana Martina Hebelky, bytem Havířov-Město,
Moskevská 1117/14, za cenu
smluvní navrhovanou vlastníkem ve výši 1.500.000,- Kč s tím, že :
- kupní cena bude uhrazena formou splátek nejpozději do 31.3.2014
- nemovitost bude vyklizena nejpozději do 30.11.2013
________________________________________________________________________________
4126/60RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – pan Adolf Pawlas____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
výkup pozemku parc.č. 1267/1 o výměře 506 m2 ost. plocha, ost. komunikace,
na kterém se nachází část místní komunikace U Splavu a pozemku
parc.č. 1283/38 o výměře 5 m2, na kterém se nachází část místní komunikace
ul. Obvodová, oba v kat. území Prostřední Suchá
ve vlastnictví pana Adolfa Pawlase, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Hornická 838/15 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 203 174,- Kč,
(tj.cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4127/60RM/2013 - Výkup pozemků k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku
mezi ul. Chatařskou a Prachatickou_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely výstavby chodníku mezi ulicemi Chatařská a Prachatická
v Havířově-Dolní Suché
1. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2310/1
v rozsahu dle zaměření cca 166 m2,
prodávající: Renáta Rybarčíková, Prachatická 211/68, Havířov-Dolní Suchá,
kupní cena: 376,64 Kč/m2, tj. za výměru cca166 m2 celkem cca 62.522,-Kč
2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2309
v rozsahu dle zaměření cca 60 m2,
prodávající: Marta Horváthová, Prachatická 209/72, Havířov-Dolní Suchá,
kupní cena: 376,64 Kč/m2, tj. za výměru cca 60 m2 celkem cca 22.600,-Kč
3. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2254/2
v rozsahu cca 132 m2,
a části pozemku parc. č. 2260/2 v rozsahu cca 3 m2, dle zaměření
prodávající: Hannelore Kulawiková, Na Nábřeží 1293/10, Havířov-Podlesí,
kupní cena: dohodou, dle požadavku vlastníka 400,- Kč/m2,
tj. za výměru cca 135 m2 celkem cca 54.000,-Kč
________________________________________________________________________________
4128/60RM/2013 - Výkup pozemků pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely realizace stavby č. 3069
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“
1. výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1420/10 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 151 m2, jenž je součástí MK Podolkovická a je
zatížen umístěnou kanalizací v majetku města,
prodávající: Świder Czeslaw, Hornosušská 1081/64,
Havířov-Prostřední Suchá
kupní cena: dohodou, dle požadavku vlastníka 475,-Kč/m2,
tj. za 151 m2, celkem 71.725,-Kč
2. výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2048/21 orná půda
o výměře 92 m2, jenž je součástí MK Lísková a bude zatížen umístěnou
kanalizací v majetku města,
prodávající podíloví spoluvlastníci:
1/6 Böhm Norbert, Lísková 1426/9, Havířov-Prostřední Suchá
1/6 Böhmová Jarmila, Lísková 1426/9, Havířov-Prostřední Suchá
1/6 Pilariková Eliška, Zvonková 463/3, Havířov-Šumbark
1/6 Pilarik Jozef, Zvonková 463/3, Havířov-Šumbark
1/6 Pilarik Miloš, Družstevnická 1113/6, Havířov-Podlesí
1/6 Gerát Aleš, Lísková 1431/11, Havířov-Prostřední Suchá
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kupní cena: dohodou 10,-Kč/m2, tj za 92 m2, celkem 920,-Kč, s tím, že:
- město uhradí za prodávající daň z převodu nemovitosti vyměřenou finančním
úřadem
- město provede bezprostředně po výstavbě kanalizace asfaltový povrch
na MK Lísková, včetně úpravy stávajícího odvodnění a doplnění veřejného
osvětlení
________________________________________________________________________________
4129/60RM/2013 - Přijetí daru pozemků v rámci realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely realizace stavby č. 7076
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“
1. přijetí daru části pozemků k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 500, ostatní plocha,
jiná plocha a části pozemku parc. č. 501 orná půda, dle GP označené jako
parc. č. 500/2 o výměře 149 m2 a parc. č. 501/2 o výměře 2 m2, pod
stávající veřejnou komunikací ul. Na Sosně, v majetku města,
dárce: Václav Přeček, Na Sosně 3/1, Havířov-Dolní Datyně,
s tím, že město Havířov, jako obdarovaný hradí darovací daň ve výši 7%
hodnoty pozemků
2. přijetí daru části pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 490 zastavěná plocha
a nádvoří a části pozemku parc. č. 491 orná půda, dle GP označené
jako parc. č. 490/2 o výměře 78 m2 a parc. č. 491/2 o výměře 51 m2,
pod stávající veřejnou komunikací ul. Na Sosně, v majetku města,
dárci: manž. Milan Lasoň a Eva Lasoňová, Na Sosně 22/4,
Havířov-Dolní Datyně s tím, že město Havířov, jako obdarovaný hradí
darovací daň ve výši 7 % hodnoty pozemků
________________________________________________________________________________
4130/60RM/2013 - Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím
chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
část usnesení ZMH č. 659/OSM/2012 ze dne 5. 11. 2012, kterým byl schválen
a) výkup části pozemku parc. č. 2418/1, zahrada, o výměře cca 63 m2,
k.ú. Dolní Suchá, pod stávajícím spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická
a ul. Nad Tratí dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíří 2m
prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, Hraničky 1305/8c, 7
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25 25 Polanka nad Odrou, kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2,
tj za výměru cca 63 m2 celkem cca 23.940,-Kč
b) výkup části parc. č. 2420/1, zahrada o výměře cca 7 m2 a část parc. č. 2419,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2, k.ú Dolní Suchá,
dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíři 2 m
prodávající: Renáta Wojnarová, Prachatická 240/19,
735 64 Havířov-Dolní Suchá
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, 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.
schválit
1. výkup částí pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2418/1, zahrada, dle GP
označené jako parc. č. 2418/28 o výměře 99 m2 a parc. č. 2418/29
o výměře 64 m2, pod stávajícím spojovacím chodníkem a veřejným
osvětlením v majetku města, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí,
prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, Hraničky 1305/8c,
725 25 Polanka nad Odrou,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj za výměru 163 m2
celkem 61.940,-Kč
2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2420/1, zahrada, dle GP
označené jako parc. č. 2420/3 o výměře 12 m2 a části parc. č. 2419,
zastavěná plocha a nádvoří, dle GP označené jako o parc. č. 2429/2
o výměře 34 m2, pod stávajícím spojovacím chodníkem a veřejným
osvětlením v majetku města, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí,
prodávající:
Renáta Wojnarová, Prachatická 240/19, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj. za výměru 46 m2
celkem 17.480,-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,
a jednorázovou úhradu 3000,- Kč.
3. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2418/1, zahrada, dle GP
označené jako parc. č. 2418/24 o výměře 14 m2, pod stávajícím spojovacím
chodníkem a veřejným osvětlením v majetku města, mezi ul. Prachatická a
ul. Nad Tratí,
prodávající:
vlastníci podílů aktuálně uvedení na LV 1879, v době uzavření kupní
smlouvy:
- Jaroslav Žák, Hraničky 1305/8c, 725 25 Ostrava- Polanka nad Odrou,
- manž. Ladislav Kania, Simona Kaniová. Marie Pujmanové 1117/14,
Havířov-Šumbark
- manž. Josef Timp, Šárka Timpová, Prachatická 400/31a,
Havířov-Dolní Suchá
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kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj. za výměru 14 m2
celkem 5.320,-Kč
________________________________________________________________________________
4131/60RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci stavby č. 12080 „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“
1. záměr směny části pozemku v majetku města parc.č. 2361, k.ú. Dolní Suchá,
o výměře cca 19 m2, za část pozemku parc.č. 2366/3, k.ú. Dolní Suchá,
o výměře cca 19 m2, ve spoluvlastnictví paní Ing. Jany Balonové
a pana Bc. Bohuslava Balona, bytem Březová 1704, Šenov,
za účelem rozšíření příjezdové komunikace
2. výkup části pozemku parc.č. 2366/5, k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 25 m2,
ve spoluvlastnictví paní Andrey Hediger, bytem Střední 490/ 2, HavířovŠumbark, a paní Jitky Jelínkové, bytem Letní 484/9, Havířov-Šumbark,
za účelem rozšíření příjezdové komunikace, za cenu smluvní ve výši 377,Kč/m2
________________________________________________________________________________
4132/60RM/2013 - Nabídka na převod kanalizačního řadu______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
bezúplatný převod kanalizačního řadu DN 300 PVC na pozemcích
parc. č. 2606/1, 2608/1, 2610, 2614/1, 2615, 2616/1 v k.ú. Bludovice,
o délce 126,71 m, od vlastníků:
Irena a Radomír Krutílkovi, Přátelství 3/129, Havířov-Životice,
Eva a Josef Przybylovi, Přátelství 7/127, Havířov-Životice,
Tomáš Przywara, Přátelství 1A/209, Havířov-Životice,
Dagmar a Václav Turzovi, Přátelství 5/128, Havířov-Životice,
v pořizovací hodnotě 296.000,- Kč, za podmínky bezplatného zřízení věcného
břemene na svých pozemcích ve prospěch města za účelem provozování,
údržby a oprav splaškové kanalizace
________________________________________________________________________________
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4133/60RM/2013 - Úprava kupní ceny k výkupu po realizaci stavby:
„Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4.etapa“
Rada města Havířova
odkládá
projednání změny podmínek výkupu částí pozemků parc. č. 692/4, 692/96,
692/97, 692/116 a 861 v k.ú. Šumbark pro stavbu „Regenerace panel. Sídliště
Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“
________________________________________________________________________________
4134/60RM/2013 - Objekty získané od společnosti Autodům Vrána s.r.o.__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci stavby „Příprava území po ukončení hornické činnosti - Polyfunkční
území areálu bývalého dolu Dukla“
odstranění a demolici objektů na pozemcích parc.č. 125/9, 125/10 a parc.č. 126,
k.ú. Dolní Suchá, které město získalo na základě směnné smlouvy od
společnosti Autodům Vrána s.r.o. se sídlem Havířov-město, Železničářů 1492/3
________________________________________________________________________________
4135/60RM/2013 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú. Havířov-město__
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú. Havířov-město,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 568 m2, Českému svazu ochránců
přírody, základní organizaci č. 69/01, za účelem využití jako klubovna
a zázemí organizace, na dobu 10 let, s účinností od 1.7. 2013
________________________________________________________________________________
4136/60RM/2013 - Ukončení výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23 a parc.č. 1203/8,
k.ú. Šumbark, dohodou.
Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23 a parc.č. 1203/8,
k.ú. Šumbark____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23, ostatní plocha
o výměře 382 m2, parc.č. 1203/8, ostatní plocha o výměře 205 m2,
k.ú. Šumbark, užívaných za účelem využití stávající zahrady pro děti
v pěstounské péči, Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci,
se sídlem Na Bělidle 815, Karviná - Fryštát, a to dohodou ke dni 30.6. 2013
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neschvaluje
záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23, ostatní plocha
o výměře 382 m2, parc.č. 1203/8, ostatní plocha o výměře 205 m2,
k.ú. Šumbark, manželům Petru a Anně Maroszovým, bytem Opletalova 607/4,
Havířov-Šumbark,
za účelem užívání zahrady pro děti v pěstounské péči, na dobu určitou - 5 let
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce zn. 669/OSM/08 dle bodu 1.
Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
4137/60RM/2013 - Pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada
o výměře 1911 m2
panu Stanislavu Pščolkovi, bytem Moskevská 7, Havířov-Město,
panu Ivanu Zedníčkovi, bytem Komunardů 2, Havířov-Město
a panu Aloisi Adamusovi, bytem Mánesova 1a, Havířov-Město,
za účelem zahrady, za podmínek:
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.7. 2013,
- nájemné dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků
a o zřízení věcného břemene ve výši 12.666,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z : vedoucí OSM
T : 31.7.2013
________________________________________________________________________________
4138/60RM/2013 - Pronájem a výpůjčka pozemků v k.ú. Havířov-město pro výstavbu
restaurace McDonald´s___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198
o výměře 5 m2, parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a částí pozemků parc.č. 2196
o výměře cca 2 175 m2, část parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2
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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:
- nájemní smlouva bude uzavřena po dobu realizace stavby od 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
2. výpůjčku části pozemku parc.č. 2196 o výměře 533 m2, k.ú. Havířov-město
společnosti McDonald´s ČR spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4,
IČ: 16191129.
za účelem vybudování přístupu a příjezdu k restauraci rychlého občerstvení
McDonald´s (rezerva pro budoucí úpravu křižovatky a úpravu horkovodu)
za těchto podmínek:
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena 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 po uplynutí doby 24 měsíců, nedohodnou-li se strany jinak, bude
společnost hradit nájemné dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu
pozemků a o zřízení věcného břemene
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2013
________________________________________________________________________________
4139/60RM/2013 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 944/537, k.ú. Šumbark_____
Rada města Havířova
schvaluje
změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 944/537 o výměře 6 m2,
k.ú. Šumbark
paní Vlastě Kelnerové, bytem Havířov-Město, Tolstého 3/940, IČ: 166 13 945
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů a tabákových
výrobků na prodejní stánek s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků,
papírenského a drogistického zboží s doplňkovým prodejem potravin
v originálním balení (nealkoholické nápoje, cukrovinky, dárkové zboží ),
s tím, že původní nájemní smlouva se doplní o další ujednání, a to :
- zákaz prodeje alkoholických nápojů vč. piva a vína
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- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 183/MJP/94
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
4140/60RM/2013 - Rozšíření účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město
Rada města Havířova
neschvaluje
rozšíření 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 s prodejem uzenářských výrobků
o prodej sudového vína v letních měsících od května do září
schvaluje
zákaz prodeje alkoholických nápojů vč. piva a vína v prodejnímu stánku
na parc. č. 331/1 k.ú. Havířov-město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. E/886/MJP/2000
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II.část
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Č.jed.

KP/52 881/Kl/2013

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 60. schůzi Rady města Havířova, konané dne 12.6.2013
II.část

4141/60RM/2013 - Rozšíření účelu pronájmu části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark
4142/60RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
4143/60RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4144/60RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka v Havířově-Šumbarku“
4145/60RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4146/60RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 17,
Havířov-Město
4147/60RM/2013 - Záměr prodloužení nájmu nebytových prostor a části střechy
- spol. T-Mobile Czech Republic a. s.
4148/60RM/2013 - Žádosti o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
4149/60RM/2013 - Uzavření dodatku č.15 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
4150/60RM/2013 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2012
4151/60RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 33. - 77.
4152/60RM/2013 - Dodatek č. 01 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
4153/60RM/2013 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2014
4154/60RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2013
4155/60RM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky
4156/60RM/2013 - Projekt „Implementace manažerského informačního systému
ve struktuře MMH“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci
manažerského informačního sytému ve struktuře MMH
4157/60RM/2013 - Schválení Seznamu projektů doporučených k podpoře v rámci
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Výzvy SMH č. 4 (Regenerace byt.domů) – IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou
4158/60RM/2013 - Schválení přijetí nadačního příspěvku z Nadace OKD
4159/60RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
4160/60RM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2013 po RÚ II
4161/60RM/2013 - Stavba č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky“
– smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
4162/60RM/2013 - Stavba č. 9055 Smlouva o koordinaci investiční akce
„Náměstí T.G. Masaryka“
4163/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
4164/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
4165/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu realizace
na rok 2014
4166/60RM/2013 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Plynovodní přípojka
STL Dolní Suchá
4167/60RM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné
veřejné zakázky
4168/60RM/2013 - Revokace usnesení č. 4163/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování
spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce,
č. 4164/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie
ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
a č. 4165/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie
ZŠ 1. máje“ odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu
realizace na rok 2014
4169/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
4170/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
47
USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.6.2013

4171/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu realizace
na rok 2014
4172/60RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH
4173/60RM/2013 - Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
4174/60RM/2013 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar)
z Nadace Arcelor Mittal na projekt doplnění dětského mobiliáře
v Havířově
4175/60RM/2013 - Petice občanů ve věci kácení stromu na ul. U Nádraží 653/23
v Havířově-Šumbarku
4176/60RM/2013 - 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
4177/60RM/2013 - Vyřazení služebních vozidel z majetku města
4178/60RM/2013 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce
s rozšířenou působností“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 661/ORG/2013
4179/60RM/2013 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
4180/60RM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – vznik členství
4181/60RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna ředitele společnosti
4182/60RM/2013 - Svěření odboru správy majetku rozhodování v souladu s § 102 odst. 2
písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů –
doplnění
4183/60RM/2013 - Podnět ke změně Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
– společnost PODA a.s.
4184/60RM/2013 - OŘ/8/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního
operátora pro statutární město Havířov“ – zrušení zadávacího řízení
4185/60RM/2013 - „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“ - předběžné
oznámení veřejné zakázky
4186/60RM/2013 - OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
4187/60RM/2013 - Organizační řád Magistrátu města Havířova
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4188/60RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek
4189/60RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Grazu (Rakousko)
ve dnech 20. - 24.5.2013
4190/60RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Zagorje ob Savi
ve Slovinsku ve dnech 1.-4.8.2013
4191/60RM/2013 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov
Životice
4192/60RM/2013 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
4193/60RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku příspěvkovou
organizací SSRZ Havířov
4194/60RM/2013 - Žádost o snížení ceny za nájem nebytových prostor v objektu
Kina Centrum -nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.
4195/60RM/2013 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje Městským kulturním
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního města Havířov
4196/60RM/2013 - Zásady pro poskytování darů v hodnotě do 20 tis.Kč
4197/60RM/2013 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova
4198/60RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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z 60. schůze Rady města Havířova,
konané dne 12.6.2013 – II.část
4141/60RM/2013 - Rozšíření účelu pronájmu části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark_____
Rada města Havířova
neschvaluje
rozšíření účelu pronájmu části pozemku parc.č. 326/1
o výměře 20 m2 k.ú. Šumbark
panu Martinu Svobodovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Hornosušská 1440/6c, IČ: 677 11 936
k již postavenému prodejnímu stánku s rychlým občerstvením mimo prodej
alkoholických nápojů o prodej lahvového piva a lahvového vína
schvaluje
zákaz prodeje piva a vína v prodejnímu stánku na pozemku parc.č. 326/1
k.ú. Šumbark
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě zn.1181/OSM/09
________________________________________________________________________________
4142/60RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 1145: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
nájem a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1621/1,
k.ú. Prostřední Suchá,
nájemce a oprávněný: stavebník, statutární město Havířov,
pronajímatelé a povinní: Glet Erich, Prostřední Bludovice 73,
739 37 Horní Bludovice, Gletová Miroslava, Budovatelů 1357/11a,
Havířov-Prostřední Suchá,
- nájemné: 25,-Kč/m2/rok, v rozsahu cca 24 m2, tj. cca 600,-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 11 m2,
včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného osvětlení
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a 500,-Kč/ks sloup V.O. umístěný na pozemku, s tím, že vlastníci požadují
rozšíření stávajícího vjezdu na pozemek
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. Výkup částí pozemků, parc. č. 1656/1 a 1656/2, k.ú. Prostřední Suchá,
trvale zastavěných chodníkem a komunikací, v celk. rozsahu cca 55 m2,
dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: TRAMIT spol.s r.o. Dělnická 827/60, Havířov-Prostřední Suchá,
IČ: 427 67 687
kupní cena: dohodou 1,-Kč, s tím, že město uhradí daň z převodu
nemovitosti, vyměřenou příslušným finančním úřadem a náklady
spojené s převodem
2. Výkup části pozemku parc. č. 1692/2, k.ú. Prostřední Suchá,
trvale zastavěného chodníkem a komunikací, v rozsahu cca 40 m2,
dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Jednota – Jedność, spotřební družstvo, Tovární 283/13,
737 01 Český Těšín, IČ: 000 32 387,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů, platných v době výkupu
________________________________________________________________________________
4143/60RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1495,
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3704 – 113/2013 ze dne 7.5.2013 za účelem
umístění elektropřípojky k rodinnému domu
(investor: Marie Pisáriková, bytem Perná 10, 756 41 Lešná)
za jednorázovou úhradu při výměře 24 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 982,
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3691-IP11770/2013 ze dne 7.5.2013
za účelem umístění elektropřípojky k rodinnému domu
(investor: Marcela Kvasničková, bytem Prostřední Bludovice 32 a Karel
Fiala, bytem Prostřední Bludovice 556)
za jednorázovou úhradu při výměře 13,4 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH.
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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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2013
________________________________________________________________________________
4144/60RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka v Havířově-Šumbarku“__________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: 9055
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku“
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Šumbark,
v majetku povinného, statutárního města Havířov,
ve prospěch oprávněného: RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ: 277 69 127, vlastníka umístěných vodovodních přípojek
k obytným domům, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně
ochranného pásma, hodnota břemene: 250,-Kč/m2,
minimálně však 10.000,-Kč + DPH v aktuální výši
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4145/60RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 8,19 m2 v suterénu obytného
domu ul. Karvinská 10, Havířov-Město,
p. Karlu Majerovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
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4146/60RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 17,
Havířov-Město__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 63,80 m2 v 1. poschodí objektu
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. MADA servis s.r.o., IČ: 25871714,
jako kanceláře a sklad
________________________________________________________________________________
4147/60RM/2013 - Záměr prodloužení nájmu nebytových prostor a části střechy
- spol. T-Mobile Czech Republic a. s.________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení nájmu nebytových prostor o výměře 3,36 m2 v 7. poschodí,
o výměře 3 m2 v 6. poschodí hlavní budovy objektu Radnice a části střechy
na hlavní budově Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město,
společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681,
za účelem dalšího provozování telekomunikačního zařízení
________________________________________________________________________________
4148/60RM/2013 - Žádosti o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 23,80 m2 v suterénu obytného
domu ul. Petra Bezruče11, Havířov-Podlesí,
nájemkyni p. Josefě Flachsové, IČ: 15403050, dohodou k 30.6.2013
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 8,35 m2 v 6. nadzemním
podlaží Domu s pečovatelskou službou ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí,
nájemci p. Aleši Pavlasovi, IČ: 64639061, dohodou k 30. 6. 2013
________________________________________________________________________________
4149/60RM/2013 - Uzavření dodatku č.15 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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uzavření dodatku č. 15 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o.,
který zahrnuje:
1. změnu mandátní smlouvy, Části druhé, Čl. 2, odst. 4 se nahrazuje:
4. Mandatář se zavazuje vést technickou dokumentaci nemovitostí svěřených
do správy a zabezpečit její aktualizaci. Tato dokumentace je majetkem
mandanta.
2. změnu Přílohy č. 2 mandátní smlouvy – „Správa budov, nebytových prostorů
nad rámec Přílohy č. 1 mandátní smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu“,
kdy od 1.7.2013 se doplňuje písmeno
L. Budovy č. p. 34 a č. p. 35 v areálu bývalého Dolu Dukla,
k.ú. Dolní Suchá
I. Za výkon správy shora uvedeného objektu přísluší mandatáři úplata
ve výši dle výpočtu Kč bez DPH/měsíc:
nájemné v místě obvyklé: 1.111 m2 x 287,- Kč/m2/rok = 318.857,- Kč : 12
= 26.572,- Kč x 6,5% = 1.727,- Kč měsíčně bez DPH
II. Splatnost příslušné měsíční úplaty je do pěti pracovních dnů od předání
vyúčtování této úplaty mandatářem.
III. Správa objektu skončí okamžikem převodu vlastnického práva
k předmětnému objektu na jinou osobu.
3. změnu Přílohy č. 3 mandátní smlouvy, část 1. „Vést provozní a účetní
dokumentace, včetně provádění jejich aktualizace; k předaným nemovitostem
vést:“ mění se název části 1.
„Vést technické a účetní dokumentace, včetně provádění jejich aktualizace;
k předaným nemovitostem vést:“
4. změnu Přílohy č. 3 mandátní smlouvy, část 2 – „Zajišťovat řádné a včasné
poskytování služeb spojených s užíváním nemovitostí, plnit všechny zákonné
povinnosti za vlastníka a vykonávat práva vlastníka, zejména:“ doplňuje se
písmeno y) … na užívání nemovitostí. Tato služba nesmí být v rozporu s
ustanovením §85
písm. f) a h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
písmeno z) … včetně zastupování vlastníka před soudem, rozhodčím řízením
a řízení u exekutorských úřadů; v souvislosti s tím je zároveň povinen hradit
příslušné náklady s tím spojené (čl. 7, ods. 2.4. této smlouvy). Výpověď
nájemní smlouvy předem předložit Radě města Havířova k rozhodnutí.
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 15
mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3.9.2007
Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2013

________________________________________________________________________________
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4150/60RM/2013 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2012___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů „Souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“, na základě předloženého
vyúčtování hospodaření města Havířova, finančního vypořádání
a závěrečného účtu města Havířova za rok 2012.
uložit
1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob
z hospodářské činnosti za rok 2012 ve výši 19 665 950,00 Kč na ZBÚ města
do 30.6.2013
2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském
výsledku z hospodářské činnosti za rok 2012 po zdanění
ve výši 454 374,63 Kč na ZBÚ města do 30.6.2013.
________________________________________________________________________________
4151/60RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 33. - 77.___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) rozpočtová opatření č. 33. - 77., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 29.-77. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2013:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 199 039,90 tis. Kč
874 692,39 tis. Kč
23 489,51 tis. Kč
25 886,32 tis. Kč
1 274 971,68 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje

2 496 475,37 tis. Kč
2 204 161,60 tis. Kč
794,16 tis. Kč
52 339,52 tis. Kč
524,00 tis. Kč
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stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení strategického rozvoje
oddělení kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
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50,00 tis. Kč
287 245,22 tis. Kč
11 685,00 tis. Kč
279 776,93 tis. Kč
779 484,99 tis. Kč
24 039,00 tis. Kč
71 151,20 tis. Kč
669 631,58 tis. Kč
17 556,00 tis. Kč
9 884,00 tis. Kč
292 313,77 tis. Kč
1 071,00 tis. Kč
730,00 tis. Kč
850,00 tis. Kč
1 015,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 625,00 tis. Kč
655,00 tis. Kč
2 926,51 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
760,00 tis. Kč
825,00 tis. Kč
530,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
842,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
4 134,00 tis. Kč
4 078,92 tis. Kč
3 015,00 tis. Kč
3 927,00 tis. Kč
3 415,00 tis. Kč
2 376,00 tis. Kč
2 968,00 tis. Kč
3 065,00 tis. Kč
4 223,00 tis. Kč
3 688,00 tis. Kč
3 125,00 tis. Kč
5 558,00 tis. Kč
6 528,00 tis. Kč
1 591,00 tis. Kč
2 580,00 tis. Kč
1 142,00 tis. Kč
3 955,00 tis. Kč
2 802,00 tis. Kč
31 122,71 tis. Kč

Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
změna stavu rozpočtových účtů

19 925,00 tis. Kč
42 278,10 tis. Kč
34 396,00 tis. Kč
35 159,96 tis. Kč
12 866,57 tis. Kč
33 610,00 tis. Kč
+297 435,47 tis. Kč
+700 895,01 tis. Kč
-568 505,00 tis. Kč
+ 8 400,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
+65 370,00 tis. Kč
-3 350,00 tis. Kč
+ 94 625,46 tis. Kč

________________________________________________________________________________
4152/60RM/2013 - Dodatek č. 01 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s._____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Dodatek č.01 ke smlouvě o úvěru ve výši 150 000 000,- Kč
se společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, uzavřené dne 29.6.2012,
dle přílohy č. 1 a 2
________________________________________________________________________________
4153/60RM/2013 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2014_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2014“
a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2014“,
který je přílohou předkládaného materiálu,
2. změnu usnesení č. 3243/47RM/2012, ze dne 5.12.2012, v jeho schvalovací
části, kdy se termín jednání Rady města Havířova stanovený 4.12.2013 mění
na 27.11.2013.
________________________________________________________________________________
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4154/60RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2013_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – duben 2013, dle důvodové zprávy a příloh
________________________________________________________________________________
4155/60RM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova
ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 - 2014,
dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
4156/60RM/2013 - Projekt „Implementace manažerského informačního systému
ve struktuře MMH“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku
a implementaci manažerského informačního sytému ve struktuře MMH__
Rada města Havířova
bere na vědomí
prodloužení termínů realizace
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci manažerského
informačního systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012 ze dne 14.1.2013,
kterým se mění termíny plnění v čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy takto:
2.3. Zhotovitel se zavazuje za součinnosti objednatele dodat a implementovat
předmět plnění nejpozději do 30.4.2014, z toho:
- analytická část vč. Popisu cílového konceptu bude dokončena
do 30.6.2013
- nákup hardware a software, včetně instalace proběhne do 30. 6. 2013
- implementace cílového řešení včetně úprav do 30.4.2014.
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
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Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci manažerského
informačního systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012 ze dne 14.1.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci
manažerského informačního systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012
ze dne 14.1.2013
Z: vedoucí OSR
T: 19.6.2013
________________________________________________________________________________
4157/60RM/2013 - Schválení Seznamu projektů doporučených k podpoře v rámci
Výzvy SMH č. 4 (Regenerace byt.domů) – IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č.4
(Regenerace byt. domů) – IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou dle přílohy
________________________________________________________________________________
4158/60RM/2013 - Schválení přijetí nadačního příspěvku z Nadace OKD__________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí nadačního příspěvku z Nadace OKD ve výši 21 100,- Kč
na projekt „Štědrý večer pro osamělé seniory“ dle důvodové zprávy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle přílohy
________________________________________________________________________________
4159/60RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 4.6.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
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4160/60RM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2013 po RÚ II______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2013 po RÚ II dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2013 po RÚ II dle přílohy
________________________________________________________________________________
4161/60RM/2013 - Stavba č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky“
– smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Děčín dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie dle přílohy
ukládá
předložit k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle přílohy
Z: vedoucí OIV
T: 06/2012
________________________________________________________________________________
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4162/60RM/2013 - Stavba č. 9055 Smlouva o koordinaci investiční akce
„Náměstí T.G. Masaryka“__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o koordinaci investiční akce „Náměstí T. G. Masaryka“
se společností RPG Byty, s.r.o. se sídlem Gregorova 3/2582, 701 97 Ostrava,
Moravská Ostrava IČ: 277 69 127 dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o koordinaci investiční akce „Náměstí T.G.Masaryka“
________________________________________________________________________________
4163/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. odůvodnění významné veřejné zakázky dle § 156 zákona o veřejných
zakázkách ve znění přílohy
2. zahájení zadávacího řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ (stavba 10018)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. výši požadované jistoty:

800.000,- Kč

6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 06/2014,
ukončení: do 90 kalendářních dní
ode dne předání
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a převzetí staveniště
8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší celková nabídková cena v Kč
bez DPH

9. ostatní podmínky:
- záruční lhůta 60 měsíců
- plnění předmětu veřejné zakázky subdodavateli pouze v rozsahu
stanoveném závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí
10. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – doklady
dle § 53 odst. 3 zákona
11. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z OR
b) doklad o oprávnění k podnikání
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- montáž, opravy revize a zkoušky el. zařízení
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
- autorizace v oboru pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího
a stavbyvedoucího
- autorizace v oboru technik prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
- oprávnění pro ověření výsledků zeměměřičských činností
12. ekonomická a finanční způsobilost:

čestné prohlášení dle § 50 odst.1
písm.c) zákona

13. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně 4 stavebních zakázek
srovnatelného charakteru v min. hodnotě 20.000.000,00 Kč bez DPH za
každou zakázku s tím, že:
- minimálně jedna byla na realizaci úspor energií budovy školského
či vzdělávacího charakteru, včetně zateplení obálky zateplovacím
systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů
- u všech doložit použití certifikovaného zateplovacího systému
ETICS v kvalitativní třídě A - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších
tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)
- minimálně u dvou doložit použití certifikovaného bezcementového
(organického) zateplovacího systému ETICS
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
- prokazující u hlavního stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání
stavebního směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného
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rozsahu, přičemž jako hlavní stavbyvedoucí musel působit
min. u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií u budov
občanské vybavenosti nebo stavby obdobné, včetně zateplení obálky
zateplovacím systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů, ve
finančním objemu min. 20 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
a proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS
- prokazující u stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního
směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu,
přičemž jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musel působit
min. u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií
u budov občanské vybavenosti nebo stavby obdobné, včetně zateplení
obálky zateplovacím systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů,
ve finančním objemu min. 20 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
a proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS
- osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů z plastu a osvědčení
uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů, které uchazeč
použije při realizaci zakázky, včetně čestného prohlášení uchazeče o
použití produktů při realizaci zakázky, ke kterým předložil předmětná
osvědčení
c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky,
a to čestné prohlášení prokazující zaměstnání alespoň 40 zaměstnanců
v každém roce
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Jiří Martinek
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Kateřina Mikulová
5. RK: Leoš Lukaštík
Jaromír Werner
6. Mgr. Helena Klimšová
Mgr. Tomáš Kauba
7. Mgr. Bc Milan Konečný
Ing. Ivana Hovancová
15. zadávací lhůtu:

120 kalendářních dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ 88144534, posouzením kvalifikace
uchazečů v rozsahu § 59 zákona
ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
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Z: vedoucí OIV
T: 09/2013

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ ve znění přílohy
________________________________________________________________________________
4164/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“
ve znění přílohy č. 1
2. zahájení zadávacího řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ (stavba č. 10020)
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. výši požadované jistoty:

750.000,- Kč

6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 06/2014
ukončení: do 90 kalendářních dní
ode dne předání
a převzetí staveniště

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší celková nabídková cena
v Kč bez DPH

9. ostatní podmínky:
- záruční lhůta 60 měsíců
- plnění předmětu veřejné zakázky subdodavateli pouze v rozsahu
stanoveném závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí
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10. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – doklady
dle § 53 odst. 3 zákona
11. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z OR
b) doklad o oprávnění k podnikání
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- montáž, opravy revize a zkoušky el. zařízení
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
- autorizace v oboru pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího
a stavbyvedoucího
- autorizace v oboru technik prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
- oprávnění pro ověření výsledků zeměměřičských činností
12. ekonomická a finanční způsobilost:
čestné prohlášení dle § 50 odst.1 písm. c) zákona
13. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně 4 stavebních zakázek
srovnatelného charakteru v min. hodnotě 19.000.000,00 Kč bez DPH
za každou zakázku s tím, že:
- minimálně jedna byla na realizaci úspor energií budovy školského
či vzdělávacího charakteru, včetně zateplení obálky zateplovacím
systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů
- u všech doložit použití certifikovaného zateplovacího systému ETICS
v kvalitativní třídě A - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně
izolačních kontaktních systémů (ETICS)
- minimálně u dvou doložit použití certifikovaného bezcementového
(organického) zateplovacího systému ETICS
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
- prokazující u hlavního stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání
stavebního směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného
rozsahu, přičemž jako hlavní stavbyvedoucí musel působit
min. u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií u budov
občanské vybavenosti nebo stavby obdobné, včetně zateplení obálky
zateplovacím systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů,
ve finančním objemu min. 19 000 000,-Kč bez DPH za každou zakázku,
a proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS
- prokazující u stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního
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směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu,
přičemž jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musel působit
min. u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií
u budov občanské vybavenosti nebo stavby obdobné, včetně zateplení
obálky zateplovacím systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů,
ve finančním objemu min. 19 000 000,-Kč bez DPH za každou zakázku,
a proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS
- osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů z plastu a osvědčení
uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů, které uchazeč
použije při realizaci zakázky, včetně čestného prohlášení uchazeče
o použití produktů při realizaci zakázky, ke kterým předložil předmětná
osvědčení
c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky,
a to čestné prohlášení prokazující zaměstnání alespoň 40 zaměstnanců
v každém roce
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Jiří Martinek
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. Ing. Kateřina Mikulová
Mgr. Marek Vlachopulos
5. Ing. Petr Boháček
Ing. Jiří Špiřík
6. Mgr. Tomáš Ptáček
Mgr. Daniela Kálová
7. Mgr. Bc Milan Konečný
Ing. Ivana Hovancová
15. zadávací lhůtu:

120 kalendářních dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ: 88144534, posouzením kvalifikace
uchazečů v rozsahu § 59 zákona
ukládá
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 09/2013

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky „Snižování spotřeby energie ZŠ
Františka Hrubína, Havířov“ ve znění přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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4165/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu realizace
na rok 2014_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh posunu realizace Stavby č. 10021
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje Havířov“
na rok 2014 z důvodu neobdržení souhlasu poskytovatele dotace
se zadávací dokumentací
schvaluje
1. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 zákona o veřejných
zakázkách ve znění Přílohy
2. změnu bodu 6 z usnesení č. 3802/54RM/2013 ze dne 3.4.2013
doba realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení: 06/2014,
ukončení: do 90 kalendářních dní
ode dne předání a převzetí
staveniště
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ ve znění Přílohy
________________________________________________________________________________
4166/60RM/2013 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Plynovodní přípojka
STL Dolní Suchá_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci plynovodní přípojky
STL Dolní Suchá mezi statutárním městem Havířov
a společností RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí finančního příspěvku společnosti RPG RE Land, s.r.o.,
IČ: 27769143 ve výši 790 000,-Kč
2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci plynovodní přípojky
STL Dolní Suchá mezi
statutárním městem Havířov
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a společností RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy
pověřit
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci plynovodní přípojky
STL Dolní Suchá mezi statutárním městem Havířov
a společností RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4167/60RM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné
veřejné zakázky__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
odůvodnění významné veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“
ve znění přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“
ve znění přílohy
________________________________________________________________________________
4168/60RM/2013 - Revokace usnesení č. 4163/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování
spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ zahájení otevřeného řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce,
č. 4164/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie
ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
a č. 4165/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie
ZŠ 1. máje“ odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu
realizace na rok 2014______________________________________________
Rada města Havířova
revokuje
usnesení č. 4163/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie
ZŠ Žákovská, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce,
č. 4164/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie
ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
a č. 4165/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie
ZŠ 1. máje“ odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu realizace
na rok 2014
________________________________________________________________________________
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4169/60RM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
odůvodnění významné veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
ve znění přílohy
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ (stavba 10018)
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

800.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 06/2014,
ukončení: do 90 kalendářních dní
ode dne předání a převzetí
staveniště

7. základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH
8. ostatní podmínky:
- záruční lhůta 60 měsíců
- plnění předmětu veřejné zakázky subdodavateli pouze v rozsahu
stanoveném závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí
9. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona – doklady dle § 53 odst. 3 zákona
10. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z OR
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b) doklad o oprávnění k podnikání
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- montáž, opravy revize a zkoušky el. zařízení
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
- autorizace v oboru pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího
a stavbyvedoucího
- autorizace v oboru technik prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
- oprávnění pro ověření výsledků zeměměřičských činností
11. ekonomická a finanční způsobilost:

čestné prohlášení dle § 50 odst.1
písm.c) zákona

12. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně 4 stavebních zakázek
srovnatelného charakteru v min. hodnotě 20.000.000,00 Kč bez DPH
za každou zakázku s tím, že:
- minimálně jedna byla na realizaci úspor energií budovy školského
či vzdělávacího charakteru, včetně zateplení obálky zateplovacím systém,
zateplení střechy a výměna výplní otvorů
- u všech doložit použití certifikovaného zateplovacího systému ETICS
v kvalitativní třídě A - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně
izolačních kontaktních systémů (ETICS)
- minimálně u dvou doložit použití certifikovaného bezcementového
(organického) zateplovacího systému ETICS
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
- prokazující u hlavního stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního
směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu,
přičemž jako hlavní stavbyvedoucí musel působit min. u 3 zakázek, jejichž
plnění byla realizace úspor energií u budov občanské vybavenosti nebo
stavby obdobné, včetně zateplení obálky zateplovacím systém, zateplení
střechy a výměna výplní otvorů, ve finančním objemu min. 20 000 000,- Kč
bez DPH za každou zakázku, a proškolení na realizaci zateplování budov
certifikovaným zateplovacím systémem ETICS
- prokazující u stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako
hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musel působit min. u 3 zakázek,
jejichž plnění byla realizace úspor energií u budov občanské vybavenosti
nebo stavby obdobné, včetně zateplení obálky zateplovacím systém, zateplení
střechy a výměna výplní otvorů, ve finančním objemu min. 20 000 000,- Kč
bez DPH za každou zakázku, a proškolení na realizaci zateplování budov
certifikovaným zateplovacím systémem ETICS
- osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů z plastu a osvědčení
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uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů, které uchazeč
použije při realizaci zakázky, včetně čestného prohlášení uchazeče o použití
produktů při realizaci zakázky, ke kterým předložil předmětná osvědčení
c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky,
a to čestné prohlášení prokazující zaměstnání alespoň 40 zaměstnanců
v každém roce
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Jiří Martinek
3. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
4. Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Kateřina Mikulová
5. RK: Leoš Lukaštík
Jaromír Werner
6. Mgr. Helena Klimšová
Mgr. Tomáš Kauba
7. Mgr. Bc Milan Konečný
Ing. Ivana Hovancová
14. zadávací lhůtu:

120 kalendářních dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ 88144534, posouzením kvalifikace
uchazečů v rozsahu § 59 zákona
ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 09/2013

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ ve znění přílohy
________________________________________________________________________________
4170/60RM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“
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ve znění přílohy č. 1
2. zahájení zadávacího řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ (stavba č. 10020)
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
3. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ne

4. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

5. výši požadované jistoty:

750.000,- Kč

6. varianty nabídky:

ne

7. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 06/2014
ukončení: do 90 kalendářních dní
ode dne předání
a převzetí staveniště

8. základní hodnotící kritérium:

nejnižší celková nabídková
cena v Kč bez DPH

9. ostatní podmínky:
- záruční lhůta 60 měsíců
- plnění předmětu veřejné zakázky subdodavateli pouze v rozsahu
stanoveném závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí
10. základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – doklady
dle § 53 odst. 3 zákona
11. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z OR
b) doklad o oprávnění k podnikání
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřičských činností
- montáž, opravy revize a zkoušky el. zařízení
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
- autorizace v oboru pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího
a stavbyvedoucího
- autorizace v oboru technik prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
- oprávnění pro ověření výsledků zeměměřičských činností
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12. ekonomická a finanční způsobilost:
čestné prohlášení dle § 50 odst.1 písm. c) zákona
13. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně 4 stavebních zakázek
srovnatelného charakteru v min. hodnotě 19.000.000,00 Kč bez DPH za
každou zakázku s tím, že:
- minimálně jedna byla na realizaci úspor energií budovy školského
či vzdělávacího charakteru, včetně zateplení obálky zateplovacím
systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů
- u všech doložit použití certifikovaného zateplovacího systému ETICS
v kvalitativní třídě A - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně
izolačních kontaktních systémů (ETICS)
- minimálně u dvou doložit použití certifikovaného bezcementového
(organického) zateplovacího systému ETICS
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
- prokazující u hlavního stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání
stavebního směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného
rozsahu, přičemž jako hlavní stavbyvedoucí musel působit
min. u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií u budov
občanské vybavenosti nebo stavby obdobné, včetně zateplení obálky
zateplovacím systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů, ve
finančním objemu min. 19 000 000,-Kč bez DPH za každou zakázku,
a proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS
- prokazující u stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního
směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu,
přičemž jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musel působit
min. u 3 zakázek, jejichž plnění byla realizace úspor energií
u budov občanské vybavenosti nebo stavby obdobné, včetně zateplení
obálky zateplovacím systém, zateplení střechy a výměna výplní otvorů,
ve finančním objemu min. 19 000 000,-Kč bez DPH za každou zakázku,
a proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS
- osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů z plastu a osvědčení
uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů, které uchazeč
použije při realizaci zakázky, včetně čestného prohlášení uchazeče o
použití produktů při realizaci zakázky, ke kterým předložil předmětná
osvědčení
c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky,
a to čestné prohlášení prokazující zaměstnání alespoň 40 zaměstnanců
v každém roce
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
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2. Mgr. Rudolf Šimek
3. Ing. Radoslav Basel
4. Ing. Kateřina Mikulová
5. Ing. Petr Boháček
6. Mgr. Tomáš Ptáček
7. Mgr. Bc Milan Konečný
15. zadávací lhůtu:

Ing. Jiří Martinek
Ing. Miloš Klimeš
Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Jiří Špiřík
Mgr. Daniela Kálová
Ing. Ivana Hovancová
120 kalendářních dní

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ: 88144534, posouzením kvalifikace
uchazečů v rozsahu § 59 zákona
ukládá
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 09/2013

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky „Snižování spotřeby energie
ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ ve znění přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4171/60RM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh posunu realizace
na rok 2014_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. návrh posunu realizace Stavby č. 10021
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje Havířov“ na rok 2014 z důvodu
neobdržení souhlasu poskytovatele dotace se zadávací dokumentací
2. odůvodnění významné veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění přílohy
schvaluje
změnu bodu 6 usnesení č. 3802/54RM/2013 ze dne 3.4.2013:
- doba realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení: 06/2014,
ukončení: do 90 kalendářních dní
ode dne předání a převzetí
staveniště
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
odůvodnění významné veřejné zakázky „Snižování spotřeby energie
ZŠ 1. máje“ podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění Přílohy
________________________________________________________________________________
4172/60RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise bytové Rady města Havířova
za rok 2012/2013 dle příloh
________________________________________________________________________________
4173/60RM/2013 - Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
Obecně závaznou vyhlášku k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností ve znění dle přílohy
________________________________________________________________________________
4174/60RM/2013 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar)
z Nadace ArcelorMittal na projekt doplnění dětského mobiliáře v Havířově
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podporu (dar)
ve výši 220 000,- Kč z Nadace ArcelorMittal pro rok 2013
na projekt doplnění dětského mobiliáře v Havířově do vnitrobloku
ul. Kmochova a ul. Kosmonautů a vnitrobloku ul. Mládí a ul. M. Pujmanové
pověřuje
primátora města Havířova podpisem žádosti o finanční příspěvek
z Nadace ArcelorMittal a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
Z: vedoucí OKS
T: 06/2013
________________________________________________________________________________
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4175/60RM/2013 - Petice občanů ve věci kácení stromu na ul. U Nádraží 653/23
v Havířově-Šumbarku____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
text petice ze dne 6.6.2013 dle přílohy č. 1
schvaluje
text odpovědi k petici občanů ve věci kácení stromu na ul. U Nádraží 653/23
v Havířově - Šumbarku dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi k petici občanů
dle přílohy č. 2
Z: vedoucí OKS
T: 06/2013
ukládá
zajistit pokácení stromů na ul. U Nádraží 653/23 v Havířově-Šumbarku,
v souladu s přílohou č. 2
Z: vedoucí OKS
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4176/60RM/2013 - 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
bere na vědomí
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 dle přílohy č. 1
schvaluje
text odpovědi na žádost dle přílohy č. 3
ukládá
odboru organizačnímu předložit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se
reguluje provoz loterií a jiných podobných her na území města Havířova.
Z: vedoucí ORG
T: 10/2013
76
USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.6.2013

________________________________________________________________________________
4177/60RM/2013 - Vyřazení služebních vozidel z majetku města_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého
majetku ve správě ORJ 12 – Městská policie služební osobní automobil Škoda
Roomster 1,6i 5T6 5858 VIN TMBMD25J395017376 z roku 2008 v pořizovací
ceně 475 000,- Kč vč.DPH, který bude na základě veřejné zakázky předán
prodejci k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého
majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 –
organizační odbor služební osobní automobil Škoda Superb sedan 2T4 0011
VIN TMBDL23U949063893 z roku 2004 v pořizovací ceně 645 900,- Kč
vč. DPH, který bude na základě veřejné zakázky předán prodejci k započtení
prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu
________________________________________________________________________________
4178/60RM/2013 - „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce
s rozšířenou působností“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 661/ORG/2013____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo č. 661/ORG/2013 změnu termínu
dokončení plnění veřejné zakázky ZPŘ/1/ORG/13 -„Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou
působností“ z 30.6.2013 na 31.7.2013
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 661/ORG/2013
se společností Software602 a.s., IČ: 63078236, dle bodu č. 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 661/ORG/2013
ukládá
zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 661/ORG/2013
Z: vedoucí ORG
T: 6/2013
________________________________________________________________________________
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4179/60RM/2013 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,
IČ: 28564111, dne 28.6.2013 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
uložit
zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné
hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 28.6.2013 takto:
bod 2. Volba osob pověřených sčítáním hlasů
- hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva
bod 3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě
- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob dle návrhu představenstva
bod 4. Volba předsedy valné hromady
- hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady dle návrhu
představenstva
bod 5. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva
bod 6. Informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství
na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních
odpadů v Moravskoslezském kraji“
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva
bod 7. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti
za rok 2012
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva
bod 8. Výroční zpráva společnosti za rok 2012, sestávající se také ze zprávy
představenstva společnosti o činnosti a majetku společnosti, včetně
informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“,
dále z řádné účetní závěrky společnosti, ze zprávy vztazích mezi
propojenými osobami, zpráva auditora této výroční zprávy a potvrzení
jeho určení
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva
Návrh rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
- hlasovat dle návrhu představenstva pro zúčtování ztráty
za rok 2012 ve výši 1.690.469,27 Kč na účet neuhrazených ztrát
minulých let
bod 9. Určení auditora výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013
- hlasovat pro schválení auditora OK – AUDIT, s.r.o., IČ: 47682833
bod 10. Obměna členů dozorčí rady
- hlasovat pro odvolání JUDr. Aleše Sovy, DiS. z funkce člena dozorčí
rady a pro zvolení Mgr. Daniela Havlíka za člena dozorčí rady
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________________________________________________________________________________
4180/60RM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – vznik členství___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
vznik členství statutárního města Havířova ve svazku obcí Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady, se sídlem Soběšovice 10, IČ: 70305374
od 30.4.2013
________________________________________________________________________________
4181/60RM/2013 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna ředitele společnosti______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
odvolání Ing. Stanislava Nevřely z funkce ředitele společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s. na základě vlastní žádosti k 31.7.2013
a zvolení Bc. Radima Hanzela ředitelem společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s. od 1.8.2013
________________________________________________________________________________
4182/60RM/2013 - Svěření odboru správy majetku rozhodování v souladu s § 102 odst. 2
písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
– doplnění_______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozsah stávajícího zmocnění odboru správy majetku MMH podle usn. RMH
čís. 1339/18/07 ze dne 14.11.2007 k rozhodování s účinností od 15.11.2007 o:
„ 5. o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu výstavby
nebo rekonstrukce inženýrských sítí a budování sjezdů do doby uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene, max. však na dobu 24 měsíců“
schvaluje
1. rozšíření bodu 5. stávajícího zmocnění odboru správy majetku MMH
o následující text:
…“,včetně rozhodování o uzavírání dodatků k těmto smlouvám
o prodloužení doby výpůjčky, max. však o 12 měsíců“
2. doplnění textu smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu
výstavby nebo rekonstrukce inženýrských sítí a budování sjezdů do doby
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene o následující ujednání:
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„Vypůjčitel se zavazuje, že k poslednímu dni trvání výpůjčky pozemku dle
této smlouvy písemně požádá půjčitele (odbor správy majetku MMH) o
zřízení věcného břemene. V žádosti vypůjčitel uvede účel, pro který má být
věcné břemeno zřízeno a dobu, na jakou žádá věcné břemeno zřídit.
Vypůjčitel se dále zavazuje společně s touto žádostí předložit doklady nutné
ke zřízení věcného břemene, zejména geometrický plán.“
pověřuje
vedoucí odboru správy majetku s účinností od 13. 6. 2013 podpisem smluv o
výpůjčce pozemků v majetku města po dobu výstavby nebo rekonstrukce
inženýrských sítí a budování sjezdů do doby uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene v rozsahu pověření ke dni 12.6.2013
ukládá
zapracovat rozšíření pověření odboru správy majetku do Organizačního řádu
Magistrátu města Havířova
Z: tajemník MMH
T: 6/2013
________________________________________________________________________________
4183/60RM/2013 - Podnět ke změně Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
– společnost PODA a.s.____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
podnět společnosti PODA a.s., IČ 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102,
Ostrava-Moravská Ostrava ke změně Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává
tržní řád, dle přílohy č. 1
neschvaluje
změnu Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, dle návrhu
společnosti PODA a.s.
________________________________________________________________________________
4184/60RM/2013 - OŘ/8/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby mobilního
operátora pro statutární město Havířov“ – zrušení zadávacího řízení_____
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení OŘ/8/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby
mobilního operátora pro statutární město Havířov“ v souladu s ust. § 84 odst. 1
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, neboť ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze jednu
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nabídku
ukládá
zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení OŘ/8/ORG/13 - „Veřejná
zakázka na telekomunikační služby mobilního operátora pro statutární město
Havířov“ uchazeči a k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 14.6.2013
________________________________________________________________________________
4185/60RM/2013 - „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“ - předběžné
oznámení veřejné zakázky_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Výstroj, výzbroj, pracovní
oděvy a ochranné prostředky“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1,
ve Věstníku veřejných zakázek
ukládá
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 17.6.2013
________________________________________________________________________________
4186/60RM/2013 - OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky_____________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022) společnost:
- VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, Gorkého 28, IČ: 46577319, pro nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1
- TALPA - RPF, s.r.o., se sídlem 718 00 Ostrava-Kunčičky,
Holvekova 645/36, IČ: 64615391, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném
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rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1
- SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem 620 00 Brno, Jahodová ulice 60, IČ: 48035599,
pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
z důvodů popsaných v příloze č. 1
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/4/OIV/13
– „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022)
společnosti AWT Rekultivace a.s.,
se sídlem 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, IČ: 47676175,
s nabídkovou cenou 6.780.558,63 Kč bez DPH (8.204.476,13 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/4/OIV/13 – „Splašková
kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022) takto:
2. místo: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem 602 00 Brno,
Mlýnská 68, IČ: 25317628
3. místo: Skanska a.s., se sídlem 149 00 Praha 4-Chodov, Líbalova 2348/1,
IČ: 26271303
4. místo: KR OSTRAVA a.s., se sídlem 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
Slívova 1946/7, IČ: 25890981
5. místo: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, se sídlem 747 05 Opava,
Holasická 1632/57, IČ: 25606468
6. místo: OHL ŽS, a.s., se sídlem 602 00 Brno-Veveří, Burešova 938/17,
IČ: 46342796
7. místo: Sdružení JANKOSTAV + HYDROSPOR, Kanalizace Skleníky,
se sídlem JANKOSTAV s.r.o., 719 00 Ostrava-Kunčice,
Štěpaňákova 31/714,
sestávající ze společností JANKOSTAV s.r.o., 719 00 OstravaKunčice, Štěpaňákova 31/714, IČ: 25855581,
a HYDROSPOR spol. s r.o., 702 00 Ostrava-Přívoz, Úprkova 96/3,
IČ: 47666374
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
smlouvy o dílo a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího
řízení OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022)
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu
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Z: vedoucí OPS
T: 19.6.2013
Z: vedoucí OIV

T: 7/2013
________________________________________________________________________________
4187/60RM/2013 - Organizační řád Magistrátu města Havířova__________________________
Rada města Havířova
ruší
tiskové oddělení Magistrátu města Havířova ke dni 30.6.2013, jehož činnost
bude od 1.7.2013 vykonávat oddělení kancelář primátora
zřizuje
1. oddělení technické infrastruktury a oddělení zeleně a veřejných prostranství
v rámci odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova od 1.7.2013
2. oddělení přípravy a realizace investic a oddělení podpory investic v rámci
odboru investiční výstavby od 1.7.2013
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na 291
s účinností od 1.7.2013, mimo zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty
města (veřejně prospěšné práce) a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, z toho:
- v odboru komunálních služeb 19 zaměstnanců, včetně mistrů veřejně
prospěšných prací,
- v odboru investiční výstavby 13 zaměstnanců,
- v oddělení strategického rozvoje 5 zaměstnanců,
- v oddělení kancelář primátora 13 zaměstnanců,
tj. snížení celkem o 2 zaměstnance z důvodu zvýšení efektivity práce
Magistrátu města Havířova, která bude zajištěna sjednocením agend, které jsou
vykonávány odborem komunálních služeb a změnou organizace práce odboru
komunálních služeb zavedením dvoustupňového řízení
v odboru komunálních služeb
schvaluje
Organizační řád Magistrátu města Havířova dle Přílohy s účinností od 1.7.2013
vč. rozšíření náplně činnosti odboru správy majetku v bodu 43 - o uzavírání
dodatků ke smlouvám o výpůjčce max. na dobu 12 měsíců
________________________________________________________________________________
4188/60RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu
soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:
1. Leszkem a Renátou Durczokovými,
t.b. Budovatelů 819/14, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 15.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
2. Viliamem Kolárem, t.b. Nový Svět 489/52, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 31.900,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
3. Jiřím a Ing. Zuzanou Klímkovou,
t.b. Lazecká 175/16, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 17.700,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
4. Jaroslavem a Jarmilou Helštýnovými,
t.b. Na Záguří 615/10, 736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 18.500,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
5. Annou Zawadzkou, t.b. Na Fojtství 1435/6, 736 01 Havířov-Město
Výše půjčky 75.700,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
6. Milanem a Emilií Folwarcznými, t.b. Lomnice 42
Výše půjčky 119.500,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
7. Stanislavem Kosiecem, t.b. Na Sosně 166/2a, 736 01 Havířov-Dolní Datyně
Danielou Balintovou, t.b. Padlých Hrdinů 361/72, 736 01 Havířov-Životice
Výše půjčky 85.900,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
8. Aurelii Jakubovou, t.b. Stavbařská 279/8, 736 01 Havířov-Město
Výše půjčky 21.200,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
9. Jiřím Kostelencem a Ivetou Kostelencovou,
t.b. Selská 1454/51b, 736 01 Havířov-Město
Výše půjčky 104.500,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
10. Emilií Valáškovou, t.b. Selská 1324/51, 736 01 Havířov-Město
Výše půjčky 105.300,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
11. Milenou Tyrlíkovou, t.b. U Hřiště 4/764, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 16.400,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
12. Libuší Velčovskou, t.b. Hornická 680/65, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
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Výše půjčky 26.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
13. Jaroslavem a Vlastou Sekerešovými,
t.b. U Hřiště 763/6, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 30.600,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
14. Marií Balážovou, t.b. Nový Svět 546/186, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 18.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
15. Otokarem Wiglaszem, t.b. Hálkova 1461/22, 736 01 Havířov-Podlesí
Výše půjčky 42.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
16. Jiřím a Jitkou Burkotovými, t.b. Lazecká 158/9,
735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 26.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
17. Alicí Ketnerovou, t.b. Lazecká 192/43, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 15.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
18. Josefem a Zuzanou Novákovými
t.b. Kpt. Jasioka 861/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 29.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
19. Petrou Pospíšilovou, t.b. Budovatelů 821/10,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 18.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
20. Bořivojem Ryšavým a PaedDr. Borisem Ryšavým,CSc.
t.b. Větrná 633/1, 736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 104.800,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
21. Rudolfem a Boženou Trombikovými,
t.b. Lazecká 118/32, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 15.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
22. Václavem a Erikou Hahnovými,t.b. Na Sioně 730/9a,
736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 78.700,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
23. Jarmilou Jančíkovou, t.b. Větrná 634/3, 736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 104.000,Kč
85
USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Havířova
konané dne 12.6.2013

Splatnost půjčky 60 měsíců
24. Marek Moldřík, t.b. Budovatelů 818/16, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 17.800,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku podpisem smluv o půjčce.
Z: vedoucí EO
T: 07/2013
________________________________________________________________________________
4189/60RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Grazu (Rakousko)
ve dnech 20. - 24.5.2013___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj
Bc. Daniela Pawlase do Grazu, která se uskutečnila
ve dnech 20. – 24. května 2013 v rámci projektu
„Sociálně odpovědné municipality 2020“.
________________________________________________________________________________
4190/60RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Zagorje ob Savi
ve Slovinsku ve dnech 1.-4.8.2013___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj a Ing. Jiřího Šebesty, člena Rady města Havířova
do partnerského města Zagorje ob Savi ve Slovinsku
ve dnech 1.- 4.8. 2013 u příležitosti konání městských slavností
________________________________________________________________________________
4191/60RM/2013 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1)
dle návrhu Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město
a pro členy JSDH Havířov Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra
Stachury, velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s přijatými
„Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova
usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
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ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
dle přílohy č.1 a č.2
Z: vedoucí KP
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
4192/60RM/2013 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatného převodu majetku České republiky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561
„Oblek cvičný OPCH-90, rok pořízení 1996, pořizovací cena 9 589,20,- Kč“
(viz Příloha č.1) do majetku města pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Havířov Město
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu majetku
Z: vedoucí KP
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
4193/60RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku příspěvkovou
organizací SSRZ Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov a to:
a) rekonstrukce šaten správní budovy Městského fotbalového areálu
v Havířově-Prostřední Suché v hodnotě cca 400 tis. Kč,
b) zřízení elektro přípojky na 380 V ve Sportovní hale Žákovská
v hodnotě cca 200 tis. Kč,
c) multifunkční dráha pro děti v areálu Letního koupaliště „Šárka“
v hodnotě cca 400 tis. Kč,
d) fréza na ruční ořezávání ledu kolem mantinelů ve Víceúčelové hale
v hodnotě cca 250 tis. Kč,
e) pevný stánek na občerstvení v areálu Městského fotbalového areálu
v Havířově-Prostřední Suché
v hodnotě cca 60 tis. Kč.
________________________________________________________________________________
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4194/60RM/2013 - Žádost o snížení ceny za nájem nebytových prostor v objektu
Kina Centrum -nájemce IAN PERFEKT, s.r.o._______________________
Rada města Havířova
schvaluje
částečné snížení nájmu - žádost společnosti IAN PERFEKT, s.r.o.
(IČO: 26840341) nájemce nebytového prostoru kinobaru (102,02 m²)
v I.NP v objektu kina Centrum dle tabulky v důvodové zprávě
ukládá
ředitelce MKS Havířov uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor na snížení nájmu dle tabulky v důvodové zprávě s účinností
od 1.7.2013.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 30.6.2013
________________________________________________________________________________
4195/60RM/2013 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje Městským kulturním
střediskem Havířov, příspěvkovou organizací statutárního města Havířov_
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu „Program podpory aktivit v oblasti kultury
na rok 2013“ Moravskoslezského kraje – Krajský úřad, se sídlem: 28.října 117,
702 18 Ostrava Městským kulturním střediskem Havířov
ve výši a na účel dle důvodové zprávy.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: červen 2013
________________________________________________________________________________
4196/60RM/2013 - Zásady pro poskytování darů v hodnotě do 20 tis.Kč___________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro poskytování darů v hodnotě do 20 tis.Kč dle Přílohy č.1
________________________________________________________________________________
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4197/60RM/2013 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 24. června 2013 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST
________________________________________________________________________________
4198/60RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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v Kulturním domě RADOST
ul. Alšova 11, Havířov-Město

I.část

Č.jed.

KP/52 885/Kl/2013

V Havířově dne 24.6.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

SEZNAM USNESENÍ

z 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.6.2013
4199/61RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 61. schůzi RMH, konanou dne 24.6.2013
4200/61RM/2013 - Schválení programu 61. schůze RMH konané dne 24.6.2013
4201/61RM/2013 - Pronájem objektu ul. U Jeslí č.p. 893/2, Havířov-Šumbark, na pozemku
parc. č. 197 a pozemku parc. č. 198, k.ú. Šumbark
Ukončení nájmu nebytových prostor s Městskou knihovnou Havířov
dohodou
4202/61RM/2013 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města
Havířova
4203/61RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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PŘEHLED USNESENÍ

z 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.6.2013
4199/61RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 61. schůzi RMH, konanou dne 24.6.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 61. schůze Rady města Havířova,
konané dne 24.6.2013
Ing. Petra SMRČKA
________________________________________________________________________________
4200/61RM/2013 - Schválení programu 61.schůze RMH konané dne 24.6.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 61. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.6.2013
dle návrhu
________________________________________________________________________________
4201/61RM/2013 - Pronájem objektu ul. U Jeslí č.p. 893/2, Havířov-Šumbark, na pozemku
parc. č. 197 a pozemku parc. č. 198, k.ú. Šumbark
Ukončení nájmu nebytových prostor s Městskou knihovnou Havířov
dohodou________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nemovitostí - objektu U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark,
na pozemku parc. č. 197 a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha
o výměře 3414 m2 v k.ú. Šumbark, družstvu Handicap výrobní družstvo
invalidů, IČ: 27923592, za podmínek:
- účel: zřízení centra pro sociální začlenění handicapovaných, především pak
ke zřízení digitalizační linky, včetně přidružených služeb a rekvalifikačního
a školícího centra pro handicapované. Účel využití objektu platí po celou
dobu nájmu, všechny změny účelu užívání musí být schváleny
pronajímatelem.
- nájemné: smluvní nájemné za nemovitosti ve výši 144.000,- Kč bez DPH,
splatné měsíčně ve výši 12.000,- Kč bez DPH
- pronajímatel si vyhrazuje každoročně zvýšit nájemné od 1. 7. o míru inflace
stanovenou ČSÚ za uplynulý rok
- doba nájmu: nájem na dobu určitou 30 let od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2043
- nájemce má povinnost uzavřít podnájemní smlouvu na nebytové prostory
o výměře 200,02 m2 v přízemí pronajaté budovy s příspěvkovou organizaci
města Městskou knihovnou Havířov, IČ: 00601250, za podmínky pevné
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sazby nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok bez DPH, bez možnosti navýšení
o inflaci, po dobu platnosti nájemní smlouvy
- nájemce je povinen uzavřít smlouvy s dodavateli energií a služeb, v případě,
že dodavatel energií nebude souhlasit s uzavřením smlouvy s nájemcem,
bude uzavřena samostatná smlouva o dodávce služeb se správcem
nemovitostí
- nájemce bude pravidelně zajišťovat údržbu zeleně a údržbu a opravy
oplocení zahrady
- nájemce na své náklady zajistí montáž oplocení mezi pozemky parc. č. 196
(MŠ) a parc. č. 198 (bývalé jesle) v termínu do jednoho roku od uzavření
nájemní smlouvy
- v budově nesmí být umístěna herna ani restaurace
- nájemce bude na své náklady provádět údržbu a opravy nebytových prostor
- nájemce bude zaměstnávat v pronajatém objektu min. 50% zaměstnanců
se zdravotním postižením
- nájemce je oprávněn po předchozím souhlasu pronajímatele provést
stavební úpravy a náklady, které budou považovány za technické
zhodnocení pronajatých nemovitostí, odepisovat po dobu platnosti nájemní
smlouvy, bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
- změnu účelu užívání budovy nájemce vyřídí do jednoho roku od uzavření
nájemní smlouvy
- smlouva může být ukončena tříměsíční výpovědní lhůtou,
pokud pronajímatel část předmětu převede na třetí osobu, převede svá práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu nebo závažným způsobem poruší
ustanovení nájemní smlouvy, pokud nájemce změní právní formu, vstoupí
do likvidace, ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti související
s předmětem nájmu nebo dojde k podstatné změně právních předpisů
regulujících činnost handicapovaných osob nebo osob je zaměstnávajících.
a text nájemní smlouvy dle přílohy č. 1
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 200,02 m2 v přízemí objektu
U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark, příspěvkové organizaci města
Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250, dohodou k 30. 6. 2013
________________________________________________________________________________
4202/61RM/2013 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města
Havířova________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje
Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání
zařízení města Havířova ve znění dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
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4203/61RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

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/61 238/Kl/2013

V Havířově dne 19.7.2013
Zapsala: Bc. Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 62. schůzi Rady města Havířova, konané dne 17.7.2013
I.část
4204/62RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 62. schůzi RMH, konanou dne 17.7.2013
4205/62RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 60. a 61. schůze Rady města Havířova
4206/62RM/2013 - Schválení programu 62.schůze RMH, konané dne 17.7.2013
4207/62RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4208/62RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas
s převodem částky 2 100 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
4209/62RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2013
4210/62RM/2013 - Sumarizace provedených přesunů mezi paragrafy a položkami za období
leden – květen 2013
4211/62RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
4212/62RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas
s převodem částky 1 200 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
4213/62RM/2013 - VZ/13/ŠK/MRA/13 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“
- č. stavby 13017 – uzavření SOD s druhým uchazečem v pořadí
4214/62RM/2013 - VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,
Havířov-Město“ - č. stavby 13019 – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
4215/62RM/2013 - Rozšíření MŠ Frýdecká – informace o variantním řešení
ze zpracované studie
4216/62RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013
4217/62RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1100/10
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
4218/62RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.15 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1143/20
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
4219/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 695/11c v Havířově-Šumbark
4220/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí
2
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4221/62RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní nástavba č. 15 o vel. 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě
4222/62RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě
4223/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark
4224/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 47
o vel. 1+3 na ulici Jedlova 494/4 v Havířově-Šumbark
4225/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Město
4226/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Moravská 427/23 v Havířově-Šumbark
4227/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově – Šumbark
4228/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 55
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově – Městě
4229/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 14
o vel. 1+2 na ulici Národní třída 965/33 v Havířově-Město
4230/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici Česká 1199/1 v Havířově – Město
4231/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město
4232/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+3 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město
4233/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově – Podlesí
4234/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 72
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí
4235/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici Tolstého 937/4 v Havířově-Město
4236/62RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
4237/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marek Barborka
4238/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Demetr
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4239/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Michal Kylar
a Helena Kylarová
4240/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Mikulašková
4241/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Angelika Gažiová
4242/62RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Jozef Botoš
a Jolana Botošová
4243/62RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Petra Blažková
4244/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Monika Dunová
4245/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – František Mezei
4246/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Darina Suchá
4247/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Juraj Szajko a Marie Szajková
4248/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Marie Štyrská
4249/62RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení jiného obecního bytu
– Iveta Nemétová
4250/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Naděžda Vlachová
4251/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a udělení výjimky
ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
– Liběna Hegerová
4252/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Gabriela Knyblová
4253/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Ivana Buchtová
4254/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – David Hrnčiřík
4255/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Ivan Zedníček,
Ing. Zdeňka Zedníčková a Adam Zedníček
4256/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Eva Kudělová a Patrik Csabi
4257/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - manž. Karel Novák
a Milena Nováková a Lumír Novák
4258/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Jiří Kvasňak
a Michaela Fischerová
4259/62RM/2013 - Záměr výpůjčky částí pozemků k.ú. Havířov-město, parc. č. 425/2, 435
a 441, společnosti TURČINA s. r. o., pro účely výstavby parkoviště
a plánovací smlouva
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4260/62RM/2013 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú. Havířov-město
4261/62RM/2013 - Smluvní vztahy k pozemku MS kraje, parc. č. 1814/1, k.ú. Bludovice,
pro účely výstavby veřejného osvětlení
4262/62RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
4263/62RM/2013 - Upřesnění rozsahu nájmu pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
4264/62RM/2013 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k částem pozemků parc.č. 1604/1, 1604/5, k.ú. Šumbark
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USNESENÍ

z 62. schůze Rady města Havířova,
konané dne 17.7.2013 – I.část
4204/62RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 62. schůzi RMH, konanou dne 17.7.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 62. schůze Rady města Havířova,
konané dne 17.7.2013
Ing. Jiřího Martinka
________________________________________________________________________________
4205/62RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 60. a 61. schůze Rady města Havířova_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 60. schůze Rady města Havířova,
konané dne 12.6.2013 a z 61. schůze Rady města Havířova, konané
dne 24.6.2013.
________________________________________________________________________________
4206/62RM/2013 - Schválení programu 62.schůze RMH, konané dne 17.7.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.7.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4207/62RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
3214/47RM/2012

Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233,
283/1, k.ú. Šumbark
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3494/51RM/2013
3586/52RM/2013
3688/53RM/2013
3785/54RM/2013
4033/58RM/2013
4037/58RM/2013
4149/60RM/2013

Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SmVaK
Ostrava,a.s
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 202/12,
k.ú.Bludovice dohodou
Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2494,
k. ú. Bludovice, pro účely výstavby veřejného osvětlení
Uzavření dodatku č.15 mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o.

vypouští
ze sledování tato usnesení:
2844/43RM/2012
3052/46RM/2012
3275/48RM/2012
3601/52RM/2013
3746/54RM/2013

3796/54RM/2013
3866/56RM/2013
3875/56RM/2013
3890/56RM/2013
3901/56RM/2013
3906/56RM/2013
3942/57RM/2013

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
Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5
na ul. Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbarku na bytové
jednotky o vel. 1+2
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
Souhlas s přijetím sponzorských darů na další provoz stálé
expozice o historii města Havířova ve Společenském domě
Havířov
Dodatek č. 2 k Dohodě o smluvních službách souvisejících
s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu
ve vlastnictví statutárního města Havířova – Ceník
Provozovatele 2013
ZPŘ/1/ORG/13 – „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
– Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ –
rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
Výpůjčka pozemku parc. č. 2837/1, k.ú. Havířov-město
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o.
Stavba č. 10064 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za
Teslou - 4. etapa“ - zahájení užšího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce
„Havířov v květech“, konané dne 15.6.2013
Nájem prostor pro dvě detašovaná pracoviště Městské
policie Havířov – změna usnesení
Zřízení věcného břemene ve prospěch Miroslava Dvořáka
a Renaty Dvořákové
7

USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

3943/57RM/2013
3944/57RM/2013
3945/57RM/2013
3949/57RM/2013
3957/57RM/2013
3974/57RM/2013
3995/58RM/2013
3997/58RM/2013
3998/58RM/2013
3999/58RM/2013
4000/58RM/2013
4001/58RM/2013
4002/58RM/2013
4003/58RM/2013
4004/58RM/2013
4005/58RM/2013
4006/58RM/2013
4007/58RM/2013
4008/58RM/2013
4032/58RM/2013

Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. (Marián Woźnica)
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o.
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Uzavření smlouvy o výpůjčce
Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2013 floristická soutěž „Příroda je mocná čarodějka“
„Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,
Havířov-Bludovice“ - vyhlášení zjednodušeného
podlimitního řízení
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č.
16 Územního plánu obce Šenov
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 2 o vel. 1+5 na ulici M.Pujmanové 1114/8
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 13 o vel. 1+3 na ulici Studentská 1151/12
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 24 o vel. 1+1 na ulici Sukova 819/2
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 67 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 3 o vel. 1+4 na ulici Česká 1202/7
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 12
o vel. 1+3 na ulici Mládí 1097/4 v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici Mánesova 979/30
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 12 o vel. 1+3 na ulici Lipová 716/19
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 7 o vel. 1+3 na ulici Lipová 729/5
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 9 o vel. 0+2 na ulici J.Gagarina 1505/28
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 16 o vel. 1+2 na ulici
E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 10 o vel. 1+2 na ulici Dlouhá třída
1201/36 v Havířově-Podlesí
Pronájem pozemku parc.č. 1028/20, k.ú. Šumbark
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4035/58RM/2013
4038/58RM/2013
4043/58RM/2013
4063/58RM/2013
4071/60RM/2013
4072/60RM/2013
4073/60RM/2013
4074/60RM/2013
4075/60RM/2013
4076/60RM/2013
4077/60RM/2013
4078/60RM/2013
4079/60RM/2013
4080/60RM/2013
4081/60RM/2013
4082/60RM/2013
4083/60RM/2013
4084/60RM/2013

Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/4739
Dolní Datyně, v majetku MS kraje
Zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Petra Kuse
a Lenky Kusové
Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
ZPŘ/6/OIV/13 – „KDLJ – rekonstrukce střechy B“ (číslo
stavby 1032) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 4 o vel. 1+2 bývalá II Ktg.
na ulici Hornická 680/65 v Havířově-Pr. Suchá
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 9 o vel. 1+3 na ulici 17.listopadu 1257/2
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici Beskydská 783/4
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 56 o vel. 1+3 na ulici Jedlová 493/2
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici K.V.Raise 1078/5
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 7 o vel. 1+2 na ulici Lašská 1149/11
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 6 o vel. 1+3 na ulici Lašská 1155/23
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 6 o vel. 1+5 na ulici M. Pujmanové 1112/4
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 1 o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 1 o vel. 1+1 na ulici Moskevská 1122/4
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 5 o vel. 1+2 na ulici Na Nábřeží 763/127
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 5 o vel. 1+3 na ulici Nákupní 420/12
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 11 o vel. 1+3 na ulici Obránců míru
1193/10 v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 41 o vel. 0+2 na ulici P. Bezruče 1543/9
v Havířově-Podlesí
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4085/60RM/2013
4086/60RM/2013
4087/60RM/2013
4088/60RM/2013
4089/60RM/2013
4090/60RM/2013
4094/60RM/2013

4096/60RM/2013
4136/60RM/2013

4137/60RM/2013
4139/60RM/2013
4142/60RM/2013
4143/60RM/2013
4156/60RM/2013

4174/60RM/2013
4175/60RM/2013
4176/60RM/2013

Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 10 o vel. 1+3 na ulici Hlavní třída 229/74
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 3 o vel. 0+1 na ulici J.Jabůrkové 976/5
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 3 o vel. 1+1 na ulici Krajní 1569/2
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 44 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 8 o vel. 1+2 na ulici U Lesa 281/1
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 5 o vel. 1+4 na ulici V.K.Klicpery 287/2
v Havířově-Šumbark
„IPRM pro IOP Zóna Šumbark II Za Teslou –Regenerace
obytných domů“ - „Regenerace obytného domu na ul. M.
Pujmanové 20/1120, 22/1121, 24/1122 stavba č. 9072 a
Lidická 52a/1176, 52b/1177 stavba č. 9065 – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2143/OIV/2012
VZ/23/ŠK/MRA/13 - „Oprava sociálních uzlů ZŠ
Mládežnická 11/1564, „Havířov-Podlesí – III. etapa“ –
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Ukončení výpůjčky částí pozemků parc.č. 1213/23
a parc.č. 1203/8, k.ú. Šumbark, dohodou. Záměr výpůjčky
částí pozemků parc.č. 1213/23 a parc.č. 1203/8,
k.ú. Šumbark
Pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá
Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 944/537,
k.ú. Šumbark
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Projekt „Implementace manažerského informačního
systému ve struktuře MMH“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě na
dodávk a implementaci manažerského informačního
sytému ve struktuře MMH
Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora
(dar) z Nadace ArcelorMittal na projekt doplnění dětského
mobiliáře v Havířově
Petice občanů ve věci kácení stromu na ul. U Nádraží
653/23 v Havířově-Šumbarku
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
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USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

4182/60RM/2013

Svěření odboru správy majetku rozhodování v souladu s §
102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů – doplnění
4184/60RM/2013
OŘ/8/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační
služby mobilního operátora pro statutární město Havířov“
– zrušení zadávacího řízení
4185/60RM/2013
„Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“ předběžné oznámení veřejné zakázky
4191/60RM/2013
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice
4192/60RM/2013
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
4194/60RM/2013
Žádost o snížení ceny za nájem nebytových prostor
v objektu Kina Centrum - nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.
4195/60RM/2013
Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace MS kraje
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou
organizací statutárního města Havířov
________________________________________________________________________________
4208/62RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas
s převodem částky 2 100 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov převod částky 2 100 000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního, dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
4209/62RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2013_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2013, dle důvodové zprávy a příloh
________________________________________________________________________________
4210/62RM/2013 - Sumarizace provedených přesunů mezi paragrafy a položkami za období
leden – květen 2013_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace provedených přesunů mezi paragrafy a položkami
schváleného rozpočtu města Havířova za období leden – květen 2013
u organizačních jednotek dle přílohy předloženého materiálu.
________________________________________________________________________________
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4211/62RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 78.- 80. dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 78.- 80. dle důvodové zprávy a příloh.
________________________________________________________________________________
4212/62RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o souhlas
s převodem částky 1 200 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova převod
částky 1 200 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního,
dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
4213/62RM/2013 - VZ/13/ŠK/MRA/13 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“
- č. stavby 13017 – uzavření SOD s druhým uchazečem v pořadí_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. odmítnutí uchazeče A.O.P. s.r.o., se sídlem 750 02 Přerov, Denisova 2916/9,
IČ: 60749385, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
VZ/13/ŠK/MRA/13 „Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“
vybrána jako nejvhodnější, uzavřít smlouvu z důvodů uvedených
v příloze č. 1
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem - společností MEROPS, spol. s r.o.
se sídlem 735 42 Český Těšín, Strojnická 374, IČ 25394282, který se umístil
na druhém místě v zadávacím řízení na veřejnou zakázku VZ/13/ŠK/MRA/13
„Výměna oken v ZŠ Gorkého 1/329, Havířov-Město“,
za cenu 5.452.938,- Kč bez DPH (6.598.054,98 Kč s DPH)
3. propadnutí peněžní jistoty poskytnuté uchazečem A.O.P. s.r.o.,
se sídlem 750 02 Přerov, Denisova 2916/9, IČ: 60749385,
ve výši 120.000,-Kč, včetně úroků, ve prospěch statutárního města Havířova
________________________________________________________________________________
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4214/62RM/2013 - VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,
Havířov-Město“ - č. stavby 13019 – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky___________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ/17/ŠK/MRA/13
„Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov - Město“ (č. stavby 13019)
společnost - MGL střechy s.r.o., se sídlem 748 01 Hlučín, U Bašty 1793/2,
IČ: 27793052 pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/17/ŠK/MRA/13 „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov - Město“ (č. stavby 13019)
společnosti VDS, spol. s r.o., se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice,
Kotkova 271/6, IČ: 45194980, s nabídkovou cenou 5.487.455,78 Kč
bez DPH (6.639.821,58 Kč s DPH).
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/17/ŠK/MRA/13 –
„Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov-Město“ (č. stavby 13019)
takto:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

TURČINA s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov-Prostřední Suchá,
Budovatelů 771/1, IČ: 25886550
H&B delta, s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín – Bobrky 382
IČ: 25835661
TESLICE CZ s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Jiráskova 701
IČ: 27775003

pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo týkající se realizace veřejné zakázky VZ/17/ŠK/MRA/13 –
„Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov - Město“ (č. stavby 13019)
ukládá
1. zajistit oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější
nabídky uveřejněním na profilu zadavatele

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: MRA, s.r.o.
T: 24.7.2013

Z: MRA, s.r.o.
T: 08/2013
________________________________________________________________________________
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4215/62RM/2013 - Rozšíření MŠ Frýdecká – informace o variantním řešení
ze zpracované studie______________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o způsobu realizace rozšíření kapacity MŠ Frýdecká 39/451,
Havířov-Bludovice
________________________________________________________________________________
4216/62RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013 ze dne 10.4.2013
z důvodu změny čísla účtu objednatele na běžný účet číslo 5576252/0800
vedený u České spořitelny,a.s.
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č 323/MRA/2013 ze dne 10.4.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. dle
objednatele 323/MRA/2013
Z: ředitel MRA
T: 31.7.2013
_______________________________________________________________________________
4217/62RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1100/10
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě na
ul. Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 31.5.2014
________________________________________________________________________________
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4218/62RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.15 o vel. 1+5 na ul. Mládí 1143/20
v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 15 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 31.5.2014
________________________________________________________________________________
4219/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg. na ulici Dukelská 695/11c v Havířově-Šumbark__
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 4
o vel. 1+2 bývalá II Ktg na ulici Dukelská 695/11c v Havířově-Šumbark
dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4220/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 11
o vel. 1+2 na ulici 17.listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4221/62RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní nástavba č. 15 o vel. 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 15 o velikosti 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově – Městě, měsíční nájemné
u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 3.365,- Kč dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4222/62RM/2013 - Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavby č. 17 o velikosti 1+2
v domě na ulici Slezská 770/5 v Havířově-Městě, měsíční nájemné
u této bytové jednotky je stanoveno ve výši 3.427,- Kč dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4223/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 7
o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4224/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 47
o vel. 1+3 na ulici Jedlova 494/4 v Havířově-Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 47
o vel. 1+3 na ulici Jedlova 494/4 v Havířově-Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4225/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 13
o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 13
o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4226/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Moravská 427/23 v Havířově-Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 17
o vel. 1+3 na ulici Moravská 427/23 v Havířově-Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4227/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 15
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 15
o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4228/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 55
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.55
o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4229/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 14
o vel. 1+2 na ulici Národní třída 965/33 v Havířově-Město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 14
o vel. 1+2 na ulici Národní třída 965/33 v Havířově-Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________

20
USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

4230/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 11
o vel. 1+1 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.11
o vel. 1+1 na ulici Česká 1199/1 v Havířově-Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4231/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 3
o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.3 o vel. 0+1
na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Město dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4232/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 1
o vel. 1+3 na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově – Město______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.1 o vel. 1+3
na ulici J.Jabůrkové 978/1 v Havířově-Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4233/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 9
o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.9 o vel. 1+3
na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 5.8.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4234/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 72
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č.72
o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově – Podlesí, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
4235/62RM/2013 - Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt. jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici Tolstého 937/4 v Havířově-Město____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku č. 12
o vel. 1+2 na ulici Tolstého 937/4 v Havířově-Město, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
tohoto záměru.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 22.7.2013
svěřuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, odboru správy majetku rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu s vítězným uchazečem o byt ve veřejné soutěži a o pořadí
dalších uchazečů o tento byt, dle zápisu komise hodnotící podané nabídky
________________________________________________________________________________
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4236/62RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.6.2013 do 15.7.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty 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 dle přílohy č.5
4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 9.7.2013
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
________________________________________________________________________________
4237/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Marek Barborka________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města panu Marku Barborkovi, t.b. Purkyňova 144/10, Karviná-Nové 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
________________________________________________________________________________
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4238/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jiří Demetr_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města panu Jiřímu Demetrovi, t.b. Nerudova 351/12, 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
________________________________________________________________________________
4239/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Michal Kylar
a Helena Kylarová_______________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město manž. Michalu Kylarovi, t.b. 17.listopadu 1252/12,
Havířov-Podlesí a Heleně Kylarové, t.b. Pomezní 48, Vratimov-Horní Datyně
________________________________________________________________________________
4240/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Monika Mikulašková_____________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Monice Mikulaškové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
4241/62RM/2013 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Angelika Gažiová________________
Rada města Havířova
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města paní Angelice Gažiové, t.b. Jarošova 782/12c, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
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4242/62RM/2013 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Jozef Botoš
a Jolana Botošová________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 59 o vel. 1+3 se
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku manž. Jozefu
Botošovi a Jolaně Botošové, t.b. Dukelská 681/5a, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
4243/62RM/2013 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Petra Blažková_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 15 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Akátová 459/3 v Havířově-Šumbarku
paní Petře Blažkové, t.b. Akátová 459/3, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že:
- společným nájemcem předmětného bytu bude i p. Petr Tic
- nájemní smlouva bude se jmenovanými 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
________________________________________________________________________________
4244/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Monika Dunová______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě
města p. Monice Dunové, t.b. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
4245/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – František Mezei______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v lokalitě Havířově-Město situovaného od 2. nadzemního podlaží výše
panu Františku Mezeiovi, t.b. A.S. Puškina 911/1, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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4246/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Darina Suchá________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
paní Darině Suché, t.b. Dukelská 681/5a, Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
4247/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu - manž. Juraj Szajko a Marie Szajková___
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního 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
manž. Juraji Szajkovi a Marii Szajkové, t.b. M. Pujmanové 1113/6,
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k obecním
bytům s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
4248/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu - Marie Štyrská_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného jednopokojového obecního 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 p. Marii Štyrské, t.b.
Bludovická 759/1, 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.
________________________________________________________________________________
4249/62RM/2013 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení jiného obecního bytu
– Iveta Nemétová________________________________________________
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 3294/48RM/2012 ze dne 19.12.2012
________________________________________________________________________________
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4250/62RM/2013 - Přidělení jiného obecního bytu – Naděžda Vlachová____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město
nebo Havířov-Podlesí p. Naděždě Vlachové, t.b. Obránců míru 1193/10,
Havířov-Šumbark
________________________________________________________________________________
4251/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a udělení výjimky
ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
– Liběna Hegerová_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Jana Žižky 805/3 v Havířově-Městě
s p. Liběnou Hegerovou, t.b. Jana Žižky 805/3, 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 a na úhradu zůstatku dluhu
ve výši 10 151,- Kč bude uzavřen splátkový kalendář před podpisem
nájemní smlouvy
2. p. Liběně Hegerové, t.b. Jana Žižky 805/3, Havířov-Město udělení výjimky
z čl. V bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
s tím, že stanovená výše kauce na byt bude jmenovanou doplacena splátkami
ve výši min. 500,- Kč/měsíc
_______________________________________________________________________________
4252/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Gabriela Knyblová__
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Lípová 729/5 v Havířově-Městě
s p. Gabrielou Knyblovou, t.b. Lípová 729/5, 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
________________________________________________________________________________
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4253/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Ivana Buchtová______
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Dlouhá tř. 474/25 v Havířově-Městě
s p. Ivanou Buchtovou, t.b. Dlouhá tř. 474/25, 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
_______________________________________________________________________________
4254/62RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – David Hrnčiřík______
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě
na ul. Dlouhá tř. 473/23 v Havířově-Městě
s p. Davidem Hrnčiříkem, t.b. Dlouhá tř. 473/23, 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
________________________________________________________________________________
4255/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – manž. Ivan Zedníček,
Ing. Zdeňka Zedníčková a Adam Zedníček___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manžely Ivanem Zedníčkem a Ing. Zdeňkou Zedníčkovou a jejich synem
Adamem Zedníčkem, t.b. Komunardů 982/2, Havířov-Město k bytu č. 10
o vel. 1+3 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
4256/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Eva Kudělová a Patrik Csabi
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Evou Kudělovou a jejím synem Patrikem Csabim,
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t.b. Dlouhá tř. 490/49, Havířov-Město k bytu č. 8 o vel. 0+1. v domě na téže
adrese pod podmínkou, že p. Kudělová uhradí celkovou dlužnou částku
evidovanou MRA, s.r.o. za vyúčtování služeb r. 2012
________________________________________________________________________________
4257/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – manž. Karel Novák
a Milena Nováková a Lumír Novák__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Karlem Novákem a Milenou Novákovou a jejich synem Lumírem
Novákem, t.b. Karvinská 1186/10, Havířov-Město k bytu č. 8 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
_______________________________________________________________________________
4258/62RM/2013 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Jiří Kvasňak
a Michaela Fischerová____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Jiřím Kvasňakem, t.b. Svatopluka Čecha 546/4, Havířov-Město
a jeho přítelkyní p. Michaelou Fischerovou, t.b. Jurije Gagarina 1516/6,
Havířov-Podlesí k bytu č. 1 o vel. 1+3 v domě na ul. Svatopluka Čecha 546/4
v Havířově-Městě
________________________________________________________________________________
4259/62RM/2013 - Záměr výpůjčky částí pozemků k.ú. Havířov-město, parc. č. 425/2, 435
a 441, společnosti TURČINA s. r. o., pro účely výstavby parkoviště
a plánovací smlouva______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr výpůjčky částí pozemků k.ú. Havířov - město, parc. č. 425/2, 435
a 441, v majetku města, v celkovém rozsahu cca 410 m2
stavebník - vypůjčitel: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1 HavířovProstřední Suchá, IČ: 258 86 550,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do uvedení stavby
do trvalého užívání
2. uzavření plánovací smlouvy mezi stavebníkem: TURČINA s.r.o.,
Budovatelů 771/1 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 258 86 550 a statutárním
městem Havířov, se stanovením podmínek OKS, pro realizaci a budoucí
převzetí parkoviště vybudovaného na pozemcích k. ú. Havířov-město,
parc. č. 425/2, 435 a 441, za objektem čp. 590 na ul. Široká
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
plánovací smlouvy dle bodu 2
Z: vedoucí OKS
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
4260/62RM/2013 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú. Havířov-město________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú. Havířov-město,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 568 m2,
Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci č. 69/01,
za účelem využití objektu jako klubovna a zázemí organizace,
na dobu 10 let, s účinností od 1.7. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z : vedoucí OSM
T : 31.8.2013
________________________________________________________________________________
4261/62RM/2013 - Smluvní vztahy k pozemku MS kraje, parc. č. 1814/1, k.ú. Bludovice,
pro účely výstavby veřejného osvětlení_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely umístění kabelu veřejného osvětlení v délce cca 6m, včetně sloupu,
na části silničního pozemku parc. č. 1814/1, k.ú. Bludovice,
(III/4742, ul. Padlých Hrdinů),
ve vlastnictví: Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě silnic
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,
IČ: 00095711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
Karviná-Fryštát
a) zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného, města Havířov, vlastníka
umístěného veřejného osvětlení, za jednorázovou úhradu 1000,-Kč + DPH,
dle platné interní směrnice povinného
b) nájem - zvláštní užívání pozemku, včetně protokolu o zásahu do silničního
pozemku, přičemž zásah do silničního pozemku bude zpoplatněn dle interní
směrnice pronajímatele, platné v době uzavření smlouvy,
(aktuálně částkou 1,30 Kč/m2/den + DPH),
počet dnů zásahu do pozemku bude upřesněn před uzavřením smlouvy.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu a),b)
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4262/62RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“________
Rada města Havířova
ruší
z důvodu změny trasy kanalizační stoky SB-1, část usnesení RMH č.
5530/83/10, ze dne 29. 9. 2010, v bodě 1b, 1c, 1d, 2b, 2c, 2d, kterými byla
schválena výpůjčka a zřízení věcného břemene na pozemcích
k.ú. Prostřední Suchá:
b) parc. č. 1737/10 o výměře 200 m2,
spoluvlastníci:
- manž. Jozef Pilarik a Eliška Pilariková, Zvonková 463/3, Havířov-Šumbark,
- Miloš Pilarik, Moskevská 1113/1, Havířov – Město,
- Jiřina Krupilová, Karvinská 1285/23, Havířov - Město
c) parc. č. 1737/9 o výměře 100 m2,
vlastník: Jiřina Krupilová, Karvinská 1285/23, Havířov - Město
d) parc. č. 1737/26 o výměře 101 m2,
vlastníci: manž. Miroslav Fulka a Jiřina Fulková, Budovatelů 986/58,
Havířov-Prostřední Suchá,
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 3069: „Odkanalizování Havířova, městská část
Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
1. zřízení věcného břemene na silničním pozemku sil. III/4745, ul. Fryštátská,
parc. č. 2645/5, 2645/6, 2645/10, 2645/11, 2645/17, k. ú. Prostřední Suchá, v
délce cca 260 m, pro účely výstavby kanalizačních stok a veřejných částí
přípojek v majetku stavebníka a oprávněného, statutárního města Havířova,
povinný: 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,
za jednorázovou úhradu 1000,-Kč + DPH, dle platné interní směrnice
povinného, s tím, že pro účely realizace budou dále uzavřeny:
a) smlouva o právu provést stavbu
b) nájem - zvláštní užívání pozemku, včetně protokolu o zásahu do silničního
pozemku, přičemž zásah do silničního pozemku bude zpoplatněn
dle interní směrnice pronajímatele, platné v době uzavření smlouvy,
(aktuálně částkou 1,30 Kč/m2/den + DPH),
počet dnů zásahu do pozemku bude upřesněn před uzavřením smlouvy.
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2. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1530/2,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 10 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Stanislav Siwek, Budovatelů 995/61, Havířov-Prostřední
Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
3. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1793/5,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 10 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník - povinný: Věra Kravčíková, Marušky Kudeříkové 1160/12,
Havířov-Město,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
4. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1793/3
a 2645/3, k.ú. Prostřední Suchá, v celk. rozsahu cca 45 m2,
pro účely výstavby kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku
stavebníka a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: MUDr. Renáta Prymusová, Hornosušská 1050/8,
Havířov-Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
5. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1793/4,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 138 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník - povinný: Bronislava Machová, Veveří 1044/2, Havířov-Prostřední
Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy, břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
6. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2645/23
a 2645/25, k.ú. Prostřední Suchá, v celk. rozsahu cca 14 m2,
pro účely výstavby kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku
stavebníka a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník - povinný: Dáša
Szturcová, Lašská 1144/1, Havířov – Město,
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- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
7. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2039,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 200 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Ing. Gustav Kiszka, Fryštátská 966/47,
Havířov-Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
8. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2048/3,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 6 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Petr Jurečka, Fryštátská 965/45, Havířov-Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
9. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2645/15
a 2019/1, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 19 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníci- povinní: manž. Martin Jurečka, Monika Jurečková,
Fryštátská 972/63, Havířov-Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
10. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2048/1,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 60 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastníci - povinní: manž. Emanuel Folwarczny, Lenka Folwarczná,
Františka Hrubína 1536/3, Havířov- Podlesí,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
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11. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2645/16,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 4 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníci - povinní: manž. Oldřich Auer, Ludmila Auerová,
Fryštátská 973/65, Havířov-Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
12. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 2048/16,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 10 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník - povinný: Radek Franěc, K.V.Raise 1078/5, Havířov-Město
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
13. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 1737/9
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 60 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník - povinný: Jiřina Krupilová, U Stromovky 339/38, Havířov-Město,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
14. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 2648/4,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 6 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a
oprávněného, statutárního města Havířova,
spoluvlastníci - povinní: Jiřina Krupilová, U Stromovky 339/38, HavířovMěsto, Miroslav Fulka, 756 52 Střítež nad Bečvou 241,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
15. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 1737/26,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 60 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
spoluvlastníci - povinní: Miroslav Fulka, Jiřina Fulková,
oba Budovatelů 986/58, Havířov-Prostřední Suchá,
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- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
16. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části parc. č. 1737/10,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 15 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
spoluvlastníci – povinní:
- manž. Jozef Pilarik a Eliška Pilariková, Zvonková 463/3,
Havířov-Šumbark
- Miloš Pilarik, Moskevská 1113/1, Havířov-Město,
- Jiřina Krupilová, Karvinská 1285/23, Havířov-Město
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
17. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 1737/7,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 200 m2, pro účely výstavby
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Ing. Miloš Pilarik, Družstevnická 1113/6,
Havířov - Podlesí
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice,
s tím, že vlastník v rámci stavby požaduje zřízení vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 1737/7 a 1737/8
18. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 1737/8,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 60 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastníci- povinní: manž. Jozef Pilarik, Eliška Pilariková, Zvonková 463/3,
Havířov-Šumbark,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy, břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice s tím, že vlastníci v rámci stavby požadují
zřízení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1737/8 a 1737/7
19. výpůjčku části pozemku, parc. č. 2045/52, k.ú. Prostřední Suchá,
v rozsahu cca 10 m2, pro účely výstavby kanalizační stoky a veřejných částí
přípojek v majetku stavebníka a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníci: manž. Ivan Špir, Irena Špirová, Hlavní třída 397/57,
Havířov-Město
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- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě,
s tím, že kanalizační stoka bude umístěna tak, aby nezasahovala
ochranným pásmem do pozemku a neznemožnila v budoucnu výstavbu
garáže na předmětném pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu 1-19
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4263/62RM/2013 - Upřesnění rozsahu nájmu pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“_________________________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení RMH č. 3315/48RM/2012, bod 23, ze dne 19.12.2012,
týkající se rozsahu nájmu cca 34 m2 a výše nájemného 850,-Kč/rok
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 1145: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
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 153 m2, tj. cca 3825,-Kč/rok + DPH
- doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního
souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč +DPH /m2 plochy břemene, cca 20 m2,
včetně ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby veřejného osvětlení
a 500,-Kč + DPH /ks sloup V.O. umístěný na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
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4264/62RM/2013 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k částem pozemků parc.č. 1604/1, 1604/5, k.ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání,
maximálně na dobu 24 měsíců k částem pozemků v majetku města
a to parc.č. 1604/1, 1604/5, k.ú. Šumbark za účelem uložení plynovodu SO 03
v rámci stavby : „ Výstavba sítí pro rodinné domy p.č. 1593/10, 1593/11,
lokalita U Jelena, Havířov-Šumbark“
za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč,-/ m2 + DPH včetně ochranného
pásma, minimálně však 10.000,- Kč + DPH, 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,
stavebník : AGOSTO FIN s.r.o, se sídlem : Dr. Martínka 3/1508,
700 30 Ostrava, Hrabůvka, IČ : 278 40 689
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 62. schůzi Rady města Havířova, konané dne 17.7.2013
II.část
4265/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Havířov - Město, lokalita Důlňák“
4266/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově - Šumbarku“
4267/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Boháče
4268/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Marcely Krejčiříkové
a Františka Fodora
4269/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch MUDr. Radomíra Gvuzda
a MUDr. Kateřiny Gvuzdové
4270/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4271/62RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
4272/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
4273/62RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s.
4274/62RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě – V. K. Klicpery 4,
Havířov-Šumbark
4275/62RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech
4276/62RM/2013 - Obecný záměr pronájmu ateliéru na ul. 1. máje 2, Havířov-Město
4277/62RM/2013 - Souhlas s podnájmem nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
4278/62RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
4279/62RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí
4280/62RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – K. Ďurišová
4281/62RM/2013 - Pronájem nebytových prostor – kanceláře v části H objektu Radnice
4282/62RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytném domě
4283/62RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město
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4284/62RM/2013 - Prodloužení nájmu nebytových prostor a části střechy - spol. T-Mobile
Czech Republic a. s.
4285/62RM/2013 - Městské podnikatelské centrum – ukončení nájmu dohodou, záměr
pronájmu nebytových prostor
4286/62RM/2013 - Městské podnikatelské centrum – zrušení usnesení, ukončení nájmu
nebytových prostor dohodou, pronájem nebytových prostor
4287/62RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor – spol. UROMED s.r.o.
4288/62RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– MUDr. Marie Růžičková
4289/62RM/2013 - Přijetí daru – dřevěné sochy
4290/62RM/2013 - Odúčtování majetku města z účtu mank a škod
Odúčtování škody z podrozvahové evidence
4291/62RM/2013 - Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov – zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení
4292/62RM/2013 - Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
4293/62RM/2013 - Oprava chyb v psaní
4294/62RM/2013 - Statut užívání loga města Havířova
4295/62RM/2013 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – pan Jaromír Smoloň
4296/62RM/2013 - Žádost o výjimku z článku III, bodu 1 písm. b) Zásad pro nájem bytů
v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku
statutárního města Havířova (usnesení RMH č. 3888/58/09
ze dne 12.8.2009), a o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
hodna zvláštního zřetele – manželé Jan Vrána a Dagmar Vránová
4297/62RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2013
4298/62RM/2013 - Pořízení investičního majetku – docházkový systém
4299/62RM/2013 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
Asterix – střediska volného času
4300/62RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4301/62RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4302/62RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
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4303/62RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4304/62RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT
4305/62RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2013
4306/62RM/2013 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky v příspěvkové organizaci ZŠ Na Nábřeží – kontrolní zjištění
4307/62RM/2013 - Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o zvýšení přiměřeného zisku
na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy (MHD) v r. 2013
4308/62RM/2013 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov
4309/62RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
4310/62RM/2013 - Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,
pro školní rok 2013/2014
4311/62RM/2013 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků na třídu za školní rok 2012/2013
4312/62RM/2013 - Zrušení zadávacího řízení a schválení podmínek nového zadávacího
řízení – Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny
4313/62RM/2013 - ZPŘ/7/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ“
- zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení
4314/62RM/2013 - Návrh na poskytnutí odměny
4315/62RM/2013 - Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č. 3
(Revitalizace veřejného prostranství) – IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou
4316/62RM/2013 - Integrovaný plán rozvoje města – „Zóna Šumbark II Za Teslou“
– nové složení pracovní skupiny pro řešení problematiky sociálně
vyloučené romské lokality
4317/62RM/2013 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“,
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07346 – zahájení otevřeného řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky
4318/62RM/2013 - Účast v projektu „Přátelská galerie/Friendly galery“ v partnerství
s Turčianskou galériou v Martine (SK) v rámci Fondu mikroprojektů
Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika.
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4319/62RM/2013 - Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti skladu na středisku Luna,
Domova seniorů Havířov, p.o.a s pořízením konvektomatu z prostředků
investičního fondu
4320/62RM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – předběžné oznámení
významné veřejné zakázky
4321/62RM/2013 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka – zhotovitel“
– rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky
4322/62RM/2013 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ – odpověď na dopis VOKD a.s.
ze dne 4.6.2013, adresovaný členům RMH
4323/62RM/2013 - „Odkanalizování částí města Havířova“– uzavření Dodatku č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09
4324/62RM/2013 - UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ (stavba 10064)
– vyloučení zájemců z účasti v zadávacím řízení
4325/62RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
4326/62RM/2013 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2013 - floristická soutěž
„Příroda je mocná čarodějka“
4327/62RM/2013 - Změna v Občanské komisi č.6 Rady města Havířova
4328/62RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Mažeikiai (Litva)
ve dnech 6.- 9.6.2013
4329/62RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty zástupců Havířova do Košic
na Slovensku ve dnech 6. – 9.6.2013
4330/62RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Jastrzębie Zdrój v Polsku
dne 15.6.2013
4331/62RM/2013 - Pracovní cesta do Kladna ve dnech 6. – 8. září 2013
4332/62RM/2013 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 6.-8. 9. 2013
4333/62RM/2013 - Dotace na projekt „Podpora transformace chráněného bydlení SANTÉ“
4334/62RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. – návrh dalších členů do výběrové komise
4335/62RM/2013 - Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení
Slavia Havířov
4336/62RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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4265/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Havířov-Město, lokalita Důlňák“_______________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 10063
„Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město, lokalita Důlňák“
výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4519,
k.ú. Havířov- město, v rozsahu cca 13 m2, pro účely zřízení přípojky NN
k čerpací stanici v majetku stavebníka a oprávněného, statutárního města
Havířova,
vlastníci - povinní: manž. Jan Michalík, Gertruda Michalíková, Mezidolí
688/17, Havířov-Bludovice,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks sloup umístěný
na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4266/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku“_________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: 9055
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku“
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Šumbark,
v majetku povinného, statutárního města Havířov,
ve prospěch oprávněného: Telefónica Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 601 93 336,
vlastníka přeložky veřejné komunikační sítě a telefonní hovorny
hodnota břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH v aktuální výši, s ohledem
na přeložku vyvolanou stavbou města
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4267/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Boháče___________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2638/2,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky k rozestavěné
budově na pozemku parc.č. 232/5, k.ú. Prostřední Suchá
ve prospěch Jiřího Boháče, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Nový Svět 410/63
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč+ DPH
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce
výše uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
4268/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Marcely Krejčiříkové
a Františka Fodora_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1604/1,
k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky a vybudování sjezdu
k rodinnému domu č.p. 1243 na pozemku parc.č. 2242/5, k.ú. Šumbark,
ve prospěch Marcely Krejčiříkové a Františka Fodora, oba bytem HavířovŠumbark, U Jelena 1243/4,
za jednorázovou úhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH (pro přípojku)
a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH (pro vybudování sjezdu)
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
45
USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
4269/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch MUDr. Radomíra Gvuzda
a MUDr. Kateřiny Gvuzdové______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1313, 1339,
1426, 2173/1, k.ú. Havířov-město za účelem umístění vodovodní, kanalizační,
teplovodní přípojky a parc.č. 2173/1, 5055, k.ú. Havířov-město pro vybudování
sjezdu k budově č.p. 1568 na pozemku parc.č. 2173/8, k.ú. Havířov-město,
ve prospěch MUDr. Radomíra Gvuzda a MUDr. Kateřiny Gvuzdové,
oba bytem 739 37 Horní Bludovice, Prostřední Bludovice 619
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH (pro každou přípojku
zvlášť) a 10.000,- Kč + DPH (sjezd)
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
4270/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2515/1,
k.ú. Bludovice, dle GP č. 3683 – 51/2012 ze dne 19.4.2013
za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN pro stavbu
„Havířov 12RD, International BONUS, NNk “ , zn. IV – 12- 8006593
za jednorázovou úhradu při výměře 135,04 m2, ve výši 27.008,- Kč + DPH
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
4271/62RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s._________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 135, 165,
166, 171, 222, 226, 227, 281, k.ú. Havířov-město
za účelem uložení kanalizačního řadu v rámci stavby :
„Havířov-Město, ul. V Parku – rekonstrukce stoky CVI, CVIa2 a CVId “
za jednorázovou úhradu při výměře 929 m2, ve výši 185.800,- Kč + DPH
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1319/1,
1319/5, 1320/3, 1330/1, k.ú. Prostřední Suchá za účelem uložení
kanalizačního řadu v rámci stavby :
„Havířov-Prostřední Suchá, ul. U Topolů - rekonstrukce stoky AIIc3 “
za jednorázovou úhradu při výměře 353 m2, ve výši 70.600,- Kč + DPH
ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
se sídlem : Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ : 451 93 665.
Souhlas se zřízením věcného břemene se vztahuje i na právní nástupce výše
uvedeného vlastníka .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
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4272/62RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1843/6,
k.ú. Prostřední Suchá , dle GP č. 2793-61/2013 ze dne 28.5.2013
za účelem uložení plynárenského zařízení pro stavbu :
„REKO MS KA Havířov-Prostřední Suchá, ul. Hornosušská, č. stavby 28551“,
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč,- + DPH, při celkové výměře 4 m2
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 .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
_______________________________________________________________________________
4273/62RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti PODA a.s.____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, za účelem uložení
podzemní metropolitní optické sítě v rámci stavby :
1. „Metropolitní optická síť Havířov-Šumbark, oblast Mládí, Pujmanové
– VII. Etapa“ vše v k.ú. Šumbark za jednorázovou úhradu
při výměře 741,16 m2 ve výši 92.645,- Kč + DPH a to :
dle GP č. 1618 – 865/2012 , parc.č. 944/52, 944/117, 944/143, 944/146,
944/147, 944/150, 944/151, 944/152, 944/153, 944/168, 944/173, 944/175,
944/176, 944/181, 944/182, 944/184, 944/185, 944/199, 944/200, 944/201,
944/225, 944/227, 944/228, 944/234, 944/235, 944/236, 944/257, 944/263,
944/284, 944/286, 944/287, 944/288, 944/290, 944/293, 944/295, 944/298,
944/300, 944/302, 944/303, 944/306, 944/315, 944/319, 944/321, 944/322,
944/323, 944/329, 944/330, 944/332, 944/334, 944/335, 944/341, 944/342,
944/344, 944/354, 944/355, 944/361, 944/371, 944/374, 944/376, 944/390,
944/391, 944/393, 944/395, 944/396, 944/397, 944/406, 944/407, 944/408,
944/409, 944/421, 944/422, 944/423, 944/424, 944/425, 944/437, 944/444,
944/445, 944/446, 944/447, 944/453, 944/454, 944/464, 944/465, 944/479,
944/484, 944/485, 944/490, 944/492, 944/493, 944/502, 944/503, 944/505,
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944/506, 944/507, 944/508, 944/509, 944/510, 944/511, 944/516, 944/517,
944/523, 944/524, 944/525, 944/526, 944/527, 944/595, 944/622, 944/625,
944/626, 944/630, 944/635, 944/654
2. „Metropolitní optická síť Havířov-Šumbark, Konzumní 22 – VII. Etapa“
vše v k.ú. Šumbark za jednorázovou úhradu při výměře 68,2 m2
ve výši 8.525,- Kč + DPH a to :
dle GP č. 1629 – 2/2013, parc.č. 2105/472, 2105/473, 2105/474, 2105/475,
2105/476, 2105/477, 2105/478, 2105/479, 2105/480, 2105/482, 2105/518,
2105/527, 2105/531, 2105/576, 2105/618
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 .
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013
_______________________________________________________________________________
4274/62RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě – V. K. Klicpery 4,
Havířov-Šumbark________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 60,36 m2 v suterénu obytného
domu ul. V.K.Klicpery 4, Havířov-Šumbark,
organizaci Evangelizační centrum M.I.S.E., IČ: 73635511,
jako volnočasový klub pro mladé, ke konverzaci angličtiny pro všechny
generace, klub filmové tvorby pro mladé, klub maminek
________________________________________________________________________________
4275/62RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor v obytných domech______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 19,15 m2 v suterénu obytného
domu na Dlouhé tř. 61, Havířov-Město,
p. Zdeňku Mikyskovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 18,80 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Mládežnické 7, Havířov-Podlesí,
p. Jiřímu Smržovi, jako sklad pro vlastní potřebu
_______________________________________________________________________________
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4276/62RM/2013 - Obecný záměr pronájmu ateliéru na ul. 1. máje 2, Havířov-Město________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu nebytových prostor – ateliéru o výměře 45,40 m2
a uzavřené terasy o výměře 48,20 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu
ul. 1. máje 2, Havířov-Město.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 532,- Kč/m2/rok bez DPH
za nebytové prostory, 100,- Kč/m2/rok bez DPH za terasu.
________________________________________________________________________________
4277/62RM/2013 - Souhlas s podnájmem nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 64,66 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
nájemkyni MUDr. Elišce Szeligové, IČ: 48426041,
pro spol. MUDr. Szeligová Eliška s.r.o., sídlo: Horní Těrlicko č.p. 532,
Těrlicko, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2.
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,66 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
spol. MUDr. Szeligová Eliška s.r.o., sídlo: Horní Těrlicko č.p. 532, Těrlicko,
k poskytování zdravotní péče v oboru zubního lékařství
________________________________________________________________________________
4278/62RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
Dlouhá tř. 1134/83, Havířov-Podlesí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 50,78 m2 v přízemí
objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, občanskému sdružení,
IČ: 66182921, k dalšímu provozování komunitního centra
________________________________________________________________________________
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4279/62RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,04 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí,
p. Janě Raszkové, IČ: 70962448, k provozování zubní laboratoře
_______________________________________________________________________________
4280/62RM/2013 - Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – K. Ďurišová________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 96,02 m2
na Dlouhé tř. 91, Havířov-Podlesí,
nájemkyni p. Květuši Ďurišové, IČ: 13621262,
k dalšímu provozování prodejny textilu a prodejny kosmetiky
________________________________________________________________________________
4281/62RM/2013 - Pronájem nebytových prostor – kanceláře v části H objektu Radnice_____
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 108 o výměře 19,62 m2
v 1.nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
sdružení NORMÁLNÍ JE POČÍTAT o.s., IČ:22741097,
jako kancelář finančních poradců se zaměřením na dluhovou problematiku,
za podmínek:
- nájemné 500,- Kč/m2/rok
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
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4282/62RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytném domě_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu obytného domu
ul. Karvinská 10, Havířov-Město,
p. Valerii Zahradníkové, jako sklad pro vlastní potřebu,
2. pronájem nebytových prostor o výměře 7,50 m2 v suterénu obytného domu
ul. Karvinská 10, Havířov-Město,
p. Stanislavu Jančovi, jako sklad pro vlastní potřebu,
3. pronájem nebytových prostor o výměře 8,19 m2 v suterénu obytného domu
ul. Karvinská 10, Havířov-Město,
p. Karlu Majerovi, jako sklad pro vlastní potřebu,
za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4283/62RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město_
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 63,80 m2 v 1. poschodí objektu
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. MADA servis s.r.o., IČ: 25871714,
jako kanceláře a sklad, za podmínek:
- nájemné 1.120,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4284/62RM/2013 - Prodloužení nájmu nebytových prostor a části střechy - spol. T-Mobile
Czech Republic a.s._______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájmu nebytových prostor o výměře 3,36 m2 v 7. poschodí,
o výměře 3 m2 v 6. poschodí hlavní budovy objektu Radnice a části střechy
na hlavní budově Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město,
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681,
za účelem dalšího provozování telekomunikačního zařízení, za podmínek:
- nájemné 100.000,- Kč ročně bez DPH, splatné pololetně
- nájem na dobu určitou do 30. 6. 2018
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- doplnění stávající technologie o vedení optického kabelu ze střechy
do suterénu budovy,
Ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem
dodatku č. 7 nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
4285/62RM/2013 - Městské podnikatelské centrum – ukončení nájmu dohodou, záměr
pronájmu nebytových prostor______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor - místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 6 m2, místnosti č. 403
o výměře 50,20 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 22,70 m2
ve 4. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra
ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemci Ing. Jiřímu Turoňovi, IČ: 47173548, dohodou k 31.8.2013
2. záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 6 m2, místnosti č. 403
o výměře 50,20 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 22,70 m2
ve 4. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra
ul. Palackého 2, Havířov-Město,
spol. DaSt Inpo group s.r.o., IČ: 29441145,
jako kancelář stavební a projekční firmy
________________________________________________________________________________
4286/62RM/2013 - Městské podnikatelské centrum – zrušení usnesení, ukončení nájmu
nebytových prostor dohodou, pronájem nebytových prostor____________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH č. 3880/56RM/2013 ze dne 24. 4. 2013 ve věci schválení
pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 110 o výměře 19,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 9,30 m2 v 1. nadzemním podlaží
objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
p. Miladě Kochové, IČ: 46600906
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schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor - místnosti č. 104a,b, o výměře 37,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v 1. nadzemním
podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemci spol. SPEDELLI s. r. o., IČ: 2779853, dohodou k 31.8.2013
2. pronájem nebytových prostor v Městském podnikatelském centru,
ul. Palackého 2, Havířov-Město, p. Petru Stařičnému, za podmínek:
- místnost č. 110 o výměře 19,60 m2 a podíl na společných prostorách
o výměře 9,30 m2 v 1.nadzemním podlaží
- účel: kancelář k překladatelské, tlumočnické činnosti a výuce cizích jazyků.
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 9. 2013 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
________________________________________________________________________________
4287/62RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor – spol. UROMED s.r.o.
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 178,47 m2 v objektu
na Národní třídě 581/12, Havířov-Město, nájemci spol. UROMED s.r.o.,
IČ: 26790386, pro MUDr. Rostislava Robosze, IČ: 72078961,
k provozování ordinace praktického lékaře,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
_______________________________________________________________________________
4288/62RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– MUDr. Marie Růžičková________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 82,99 m2 (z toho 14,49 m2 společné prostory)
ve 2. nadzemním podlaží zdravotního střediska na ul. Studentské 1548/26,
Havířov-Podlesí,
z nájemkyně MUDr. Marie Růžičkové, IČ: 48426199,
na MUDr. Jiřího Wawrzyczka, Horní Těrlicko 803, Těrlicko
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schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za ordinaci
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu neurčitou od 1. 9. 2013 s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- účel: ordinace praktického lékaře
_______________________________________________________________________________
4289/62RM/2013 - Přijetí daru – dřevěné sochy_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí daru dřevěných soch v hodnotě 6000,- Kč/ks,
zhotovených v rámci sochařského sympozia Havířovská lípa s novou tváří 2013
- socha „Paní s nůší“ od Mgr. Roberta Smrčáka ze Slovenska
- socha „Rybář s rybou“ od Mgr. Čestmíra Slívy z Havířova-Životic
- socha „Dudák“ od Ing. Igora Kučery z Vřesiny u Opavy
- socha „Muzikant s basou“ od Janusze Wedzicha z Polska
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4290/62RM/2013 - Odúčtování majetku města z účtu mank a škod
Odúčtování škody z podrozvahové evidence__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odúčtování
- manka na majetku města v účetní hodnotě 306,24 Kč (sešívačka Leitz)
- částky 2 218,60 Kč, odpovídající škodě vzniklé odcizením 2 ks autoboty
v pořizovací ceně 1 109,30 Kč/ks, z podrozvahové evidence mank a škod
_______________________________________________________________________________
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4291/62RM/2013 - Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov – zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ne
ne
ano

3. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. výši požadované jistoty:

40.000,- Kč

5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
- Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, 736 01 Havířov – Bludovice,
IČ: 27834395
- Zdeněk Hečko, Lesotechnika, Škarabelova 142, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 46146377
- ZAHRADY HANYZ s.r.o., Škrbeňská 558, 739 34 Šenov,
IČ: 28640390
- TOMDA EU s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10,
708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 28615948
(korespondenční adresa: Zahradní 143, 747 06 Nové Sedlice)
- OK STAVOFINAL Morava s.r.o., Na Michalůvce 1326/10,
735 64 Havířov-Prostřední
Suchá, IČ: 27831680
6. varianty nabídky:

ne

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

říjen 2013
nejpozději do 30 kalendářních dní
ode dne předání místa realizace
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

9. ostatní podmínky:
- zahájení realizace veřejné zakázky v březnu 2014, pokud s ohledem
na agrotechnické lhůty a klimatické podmínky nebude možno veřejnou
zakázku zrealizovat v roce 2013
- požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální
výši 2.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem
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10. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými
doklady
11. profesní kvalifikační předpoklady:
- 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
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, tj. trvalé výsadby a/nebo ořezy a/nebo terénní úpravy,
poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, vč. min 2 osvědčení
(referenčních listů) objednatelů o realizování v seznamu uvedených
služeb v min. hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH/1 služba (1 osvědčení)
13. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
Ing.. Zdena Mayerová
2. Ing. Jiří Revenda
3. Ing. Jana Návratová
Ing. Jan Smola
4. Jan Nezhyba
Bohdan Svorník
5. Ing. Vladan Almáš
Ing. Ladislav Nedorost
6. Bc. Alena Kleinbauerová
JUDr. Bohuslava Kochová
15. zadávací lhůtu:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů
v rozsahu § 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Ing. 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
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5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. zajistit odsouhlašení změn rozpočtu projektu na SFŽP
Z: vedoucí OSR
T: 7/2013
2. zajistit zahájení zadávacího řízení

Z: vedoucí OPS
T: po odsouhlašení
rozpočtu SFŽP

3. zaslat podklady VÚB,a.s. k čerpání finančních prostředků
z úvěrového rámce
Z: vedoucí OKS
T: dle fakturace
________________________________________________________________________________
4292/62RM/2013 - Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
rozdělení předmětu plnění na části: ano (dle přílohy č. 1)
následné zakázky (opce):
ne
2 dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (dodávky zboží dle objednávek)
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

nepožadovat

5. varianty nabídky:

ne

6. uzavření rámcové smlouvy:

na dobu 4 let s jedním uchazečem
na všechny části, na které podá
nejvhodnější nabídku

7. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

druhá polovina října 2013
po uplynutí 4 let ode dne podpisu
rámcové smlouvy
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8. základní hodnotící kritérium:

pro jednotlivé části dle přílohy č. 1

9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným
prohlášením
10. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci,
11. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných dodávek obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, tj. dodávka oděvů, realizovaných uchazečem v posledních
3 letech, vč. min. 2 osvědčení (referenčních listů) objednatelů
o realizování v seznamu uvedených dodávek, přičemž z každého osvědčení
musí vyplývat finanční objem dodávek v Kč bez DPH odpovídající
minimálně předpokládané hodnotě části veřejné zakázky, na kterou podává
uchazeč nabídku. V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí veřejné
zakázky, musí finanční objem v Kč bez DPH na každém osvědčení
odpovídat minimálně součtu předpokládaných hodnot všech částí veřejné
zakázky, na které podává uchazeč nabídku.
- vzorek zboží určeného k dodání pro každou část veřejné zakázky,
na kterou podává uchazeč nabídku.
- popis zboží určeného k dodání, tzn. specifikaci zboží, pro každou část
veřejné zakázky, na kterou podává uchazeč nabídku.
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Milan Menšík
2. Ing. Eduard Heczko
Ing. Petr Smrček
3. Ing. Bohuslav Muras
Ing. Daneš Skulina
4. Hana Durdilová
Mgr. Bc. Libor Morcinek
5. Vlastimil Bičej
Milada Klimešová
6. Emanuel Došlík
Mojmír Stachura
7. Bc. Alena Kleinbauerová
JUDr. Bohuslava Kochová
14. zadávací lhůtu:

100 dní

15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 2
pověřuje
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. Zdeňka Osmanczyka, primátora, podpisem zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku, odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona, 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
________________________________________________________________________________
4293/62RM/2013 - Oprava chyb v psaní______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
opravu chyb psaní v příloze k materiálu, kterým byl na schůzi Rady města
Havířova schválen Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností
od 1.7.2013 takto:
1. V článku 4. Náplně činnosti odborů MMH, odst. 8. Odbor vnitra a
živnostenský úřad, odst. 8.3.1 V přenesené působnosti v odrážce 45. se za
slovo „přiděluje“ doplňuje „a odebírá“
2. V článku 7. Závěrečná ustanovení odstavci 1. se nahrazuje datum
„13.6.2012“ datem „16.1.2013“ a číslo usnesení „2475/38RM/2012“ číslem
usnesení „3454/49RM/2013“
3. V článku 7. Závěrečná ustanovení odstavci 2. se nahrazuje datum 1.2.2013“
datem „1.7.2013“
________________________________________________________________________________
4294/62RM/2013 - Statut užívání loga města Havířova__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Statut užívání loga města Havířova dle Přílohy č.1
ukládá
zveřejnit Statut užívání loga města Havířova na internetových stránkách města
Z: vedoucí KP
T: 30.7.2013
________________________________________________________________________________
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4295/62RM/2013 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – pan Jaromír Smoloň______
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost p. Jaromíra Smoloně o náhradu škody 17 950,- Kč za poškození
osobního automobilu dne 31.3.2013 dle přílohy č. 1
2. zamítavé stanovisko České pojišťovny a.s. k náhradě škody dle přílohy č. 2
neschvaluje
vyplacení náhrady škody 17 950,- Kč z rozpočtu města
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy č.3
Z: vedoucí OKS
T: 07/2013
________________________________________________________________________________
4296/62RM/2013 - Žádost o výjimku z článku III, bodu 1 písm. b) Zásad pro nájem bytů
v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku
statutárního města Havířova (usnesení RMH č. 3888/58/09
ze dne 12.8.2009), a o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
hodna zvláštního zřetele – manželé Jan Vrána a Dagmar Vránová_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z článku III, bodu 1 písm. b) Zásad pro nájem bytů v domech
zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) manželům Janu Vránovi
a Dagmar Vránové
2. přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou manželům
Janu Vránovi a Dagmar Vránové
________________________________________________________________________________
4297/62RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2013_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
z rozpočtu města Havířova v roce 2013 z rezervy k rozdělení
(pro všechny oblasti)
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zařízení HOSPIC Frýdek – Místek, p. o. na projekt „HOSPICOVÁ PÉČE
– pokrytí zvýšených nákladů na energie ve výši 12 000,- Kč.
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem dotace.
Z: vedoucí OSV
T: srpen 2013
________________________________________________________________________________
4298/62RM/2013 - Pořízení investičního majetku – docházkový systém____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku z vlastních zdrojů příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova (z investičního fondu) – docházkového systému
v ceně max. 120 000,- Kč
________________________________________________________________________________
4299/62RM/2013 – Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
ASTERIX – střediska volného času_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou
zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2013 - příloha č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
ASTERIX - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2, a to pro:
Bc. Miroslavu Tureckou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Zuzanu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
Danu Tomicovou
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
Bc. Yvettu Polákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
Bc. Drahomíru Smejkalovou
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Evu Kubeczkovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
Mgr. Blanku Gelnarovou
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
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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 HavířovBludovice Selská, příspěvková organizace
Mgr. Vladimíra Kosňovského
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Blanku Helštýnovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace
Mgr. Helenu Klimšovou
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Bc. Evu Kiedroňovou
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
________________________________________________________________________________
4300/62RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace (IČ: 70 95 81 22):
- elektrický stroj UNI - trojnožka, invent. č. 022/4,
v pořizovací ceně 49.093,- Kč včetně DPH
2. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48):
- zahradní žací traktor, invent. č. HIM/002,
v pořizovací ceně 55.990,- Kč včetně DPH
________________________________________________________________________________
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4301/62RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČ: 48 80 54 75) v pořizovací ceně 377.325,- Kč včetně DPH:
- elektrický konvektomat RETIGO BLUE VISION B 1221b
2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) v celkové pořizovací ceně 140.000,- Kč
včetně DPH:
- myčka nádobí
- trouba na pečení
________________________________________________________________________________
4302/62RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím investičních darů příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím investičních darů, které v rámci konání 5. ročníku
,,Havířovské lípy s novou tváří 2013“ obdržely příspěvkové organizace města:
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 89) dřevěnou sochu ,,Hřib“
v celkové výši 6.000,- Kč
od autora Mgr. Roberta Smčáka, bytem Zelená 139/3, 053 15 Hrabušice,
Slovenská republika
2. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace (IČ: 70 95 82 03) dřevěnou sochu ,,Kozlík Matěj“
v celkové výši 6.000,- Kč od autora Ing. Igora Kučery, bytem Sluneční 22,
747 20 Vřesina
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 71) dřevěnou sochu ,,Kašpárek“
v celkové výši 6.000,- Kč od autora Mgr. Čestmíra Slívy,
bytem Přátelství 396/15D, 736 01 Havířov-Životice
4. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61)
dřevěnou sochu ,,Medvídek“ v celkové výši 6.000,- Kč
od autora Janusza Wedzicha, bytem Grabecznik 66 d, 43 – 365 Wilkowice,
Polská republika
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5. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01) dřevěnou sochu
,,Slunečný svět“ v celkové výši 6.000,- Kč
od autora Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná - Město
6. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)
dřevěnou sochu ,,Horymírův skok“ v celkové výši 6.000,- Kč
od autora Stanislava Filipa, bytem Polní 750/9, 733 01 Karviná - Město
________________________________________________________________________________
4303/62RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61) takto:
- v celkové výši 600,- Kč
od p. Václava Antošíka, Lučina 236, 739 39 okr. Frýdek-Místek
na zaplacení autobusové přepravy dětí na polodenní
výlet za zvířátky na Lučinu
- v celkové výši 700,- Kč
od p. Mgr. Tomáše Gattnara, Fibichova 19, 736 01Havířov-Město
na pořízení 10 ks dětských triček s potiskem ke Dni dětí
2. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 62) v celkové výši 1.000,- Kč
od p. Václava Zlámala, Jarošova 8b/765, 736 01 Havířov-Šumbark
(IČ: 48 81 51 52) na nákup cukrovinek k ukončení školního roku
3. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ: 48 80 54 24) v celkové výši 23.600,- Kč
od společnosti SRPŠ při ZŠ Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ: 45 23 93 39)
na pořízení 2 ks klávesy Yamaha PSR-E333 (2 x 4.990,- Kč),
2 ks klávesy Yamaha NP – 11 (2 x 4.990,- Kč),
1 ks kytara Hawthorne HD – 220 MKII (2.890,- Kč),
1 ks ladička Boss TU – 10 (750,- Kč) na podporu hudební výuky
4. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)
v celkové výši 417,- Kč od p. Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1,
736 01 Havířov (IČ: 61 93 57 27)
u příležitosti Dne dětí
5. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 89) v celkové výši 4.971,- Kč
od společnosti Klub rodičů při MŠ a ZŠ Občanská 11/76,
736 01 Havířov-Dolní Datyně (IČ: 65 89 06 39)
na zajištění dopravy a vstupného na exkurzi do Army-landu Vratimov
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6. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 65) v celkové výši 3.649,- Kč
od společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6,
150 00 Praha 5 (IČ: 41 19 30 75) fotoaparát SONY DSC – W650
pro dokumentaci činnosti a propagace práce školy
7. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 21) v celkové výši 2.500,- Kč
od p. Patrika Kubiczka, E. Urxe 283/5, 736 01 Havířov-Město
(IČ: 65 90 29 98) na podporu výuky
8. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61 98 85 96)
v celkové výši 30.000,- Kč od společnosti MAGNIFICUS s.r.o.,
Za Hládkovem 676/20, 169 00 Praha- Střešovice (IČ: 24 25 54 91)
na školní výlet
9. Sociální služby města Havířova Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 60.148,- Kč
od společnosti Lékárna Fortuna s.r.o., Studentská 1548/26,
736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 26 81 81 67)
soubor různé zdravotní obuvi určené pro osoby s ortopedickými vadami
________________________________________________________________________________
4304/62RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými
organizacemi města:
1) Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
projekt: Logomotiva …………………………………………...63.900,- Kč
2) Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
projekt:
Prevence i odstraňování řečových vad u dětí předškolního věku
– nekonečný boj ………………………………………….........76.550,- Kč
________________________________________________________________________________

67
USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

4305/62RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2013_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o dotaci nezletilé Anne – Marie Matejas, zastoupené zákonným
zástupcem – matkou Lenkou Matejas, na částečnou úhradu provozních nákladů
na školné ze dne 19.6.2013
neschvaluje
poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu
města Havířova v roce 2013 nezletilé Anne – Marii Matejas, zastoupené
zákonným zástupcem – matkou Lenkou Matejas,
bytem Rossenbergových 534/6, 736 01 Havířov-Město,
na částečnou úhradu provozních nákladů na školné ve výši 38 500,- Kč
________________________________________________________________________________
4306/62RM/2013 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
Prostředky v příspěvkové organizaci ZŠ Na Nábřeží – kontrolní zjištění___
Rada města Havířova
bere na vědomí
porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní škola
a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
dle Protokoku č. 27/2013 pořízeného dne 27.5.2013 kontrolní skupinou
oddělení kontroly magistrátu města Havířova ve znění přílohy č. 1
schvaluje
neuložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace do rozpočtu zřizovatele
za porušení rozpočtové kázně ve výši 80.000,- Kč
________________________________________________________________________________
4307/62RM/2013 - Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o zvýšení přiměřeného zisku
na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy (MHD) v r. 2013
Rada města Havířova
bere na vědomí
požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o zvýšení přiměřeného zisku
na nákup autobusů pro systém MHD Havířov v r. 2013 dle přílohy č. 1
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, pol. 5193 o 2 000 000 Kč
pro zvýšení přiměřeného zisku dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2013 ze
stávajících 56 000 000 Kč na 58 000 000 Kč, na obnovu vozového parku
2. změnu v rozsahu nákupu autobusů pro systém MHD Havířov v roce 2013
takto:
2x CITELIS CNG 12 m (á 6 688 tis. Kč)
13 376 000 Kč
1x CITELIS CNG 18 m (á 7 988 tis. Kč)
7 988 000 Kč
1x minibus CNG (á 2 800 tis. Kč)
2 800 000 Kč
3. celkové zvýšení výdajů na dopravní územní obslužnost, tj. pro systém MHD
a příměstské dopravy v r. 2013 ze stávajících 59 100 000 na 61 100 000 Kč.
uložit
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části
rozpočtu OJ 8 o 2 000 000 Kč
Z: vedoucí EO
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4308/62RM/2013 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady, pana Miroslava Polaka,
na Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace ke dni 8.9.2013
jmenuje
pana Miroslava Polaka, bytem Mládežnická 1562/7, Havířov-Podlesí členem
školské rady na Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace ke dni 9.9.2013
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013
________________________________________________________________________________
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4309/62RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zvýšení kapacity Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
z počtu 105 dětí na 112 dětí v mimořádném termínu, a to k 1.9.2013
2. zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Podlesí
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
z počtu 100 žáků na 120 žáků v mimořádném termínu, a to k 1.9.2013
ukládá
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2013
________________________________________________________________________________
4310/62RM/2013 - Informativní zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,
pro školní rok 2013/2014___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,
pro školní rok 2013/2014 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4311/62RM/2013 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků na třídu za školní rok 2012/2013______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o využití výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků na třídu
za školní rok 2012/2013 dle přílohy č. 1
_______________________________________________________________________________
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4312/62RM/2013 - Zrušení zadávacího řízení a schválení podmínek nového zadávacího
řízení – Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zrušení zadávacího řízení pod označením
,,Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny“
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť po posouzení nabídek zbyla
k hodnocení pouze jedna nabídka
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná, IČ: 62331230, podmínky zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávku „Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny“:
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení
2. seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva o zahájení zadávacího řízení:
- DIONY Sports International, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 28646959
- Radek Šmíra, Výroba sportovních potřeb, Frýdlant nad Ostravicí,
IČ: 66749361
- Sylva Březná, IPPON, Vřesina, IČ: 47685379
- Zdeněk Heinzel, Sportovní pomůcky, Česká Kamenice, IČ: 41341244
- Vítězslav Pavouk, Pavi Sport, Pelhřimov, IČ: 63888211
- JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Bystrica, IČ: 31633986
- Mgr. Vilém Kocián, Praha-Radotín, IČ: 15065677
- JIPAST akciová společnost, Hradec Králové, IČ: 25944711
- SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26845431
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
4. složení hodnotí komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a posouzení a hodnocení nabídek takto:
člen (náhradník)
1. Mgr. Helena Klimšová (Mgr. Janka Potáčová)
2. Jiří Tabák (Mgr. Lubor Suder)
3. Ing. Marcela Kasalíková (Ing. Martina Dresslerová)
4 Mgr. Tomáš Kauba (JUDr. Ladislav Farana)
5. Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora (Vojtěch Kozák, člen RMH)
5. zadávací lhůta 45 dnů
6. odkládací podmínku, na základě níž nabude část plnění týkající se 2. etapy
dodávky účinnosti až dnem, kdy budou přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu města na 2. etapu veřejné zakázky
______________________________________________________________________________
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4313/62RM/2013 - ZPŘ/7/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ“
- zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení_________
Rada města Havířova
ruší
zadávací řízení ZPŘ/7/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně
ZŠ“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť ve lhůtě
pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze jednu nabídku
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ v Havířově“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (jednotlivé turnusy)
ne
ano

3. druh a forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. odeslání Výzvy k podání nabídky těmto zájemcům:
- REST WOOD s.r.o., se sídlem Dolní Hejčínská 350/31,
779 00 Olomouc- Hejčín, IČ: 28571681
- Edu partners s.r.o., se sídlem Raisova 889/5, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, IČ: 28660757
- Dejmon, spol. s r.o., se sídlem 739 12 Čeladná 0786, IČ: 25389513
- ADRIATIC CURATIO, s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 3d/519,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25355261
- CK Maxner, s.r.o., se sídlem Lesní 809/9, 747 14 Ludgeřovice,
IČ: 28573820 (korespondenční adresa: Střelniční 6/2,
702 00 Moravská Ostrava)
- CK Agentura H+H s.r.o., se sídlem Poštovní 1255/31, 702 00 OstravaMoravská Ostrava, IČ: 01594281
- GATTOM - M.T.G. s.r.o., se sídlem Petřvald, Ostravská 557,
IČ: 253 89 157
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín zahájení:
předpokládaný ukončení:

listopad 2013
30.4.2014

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
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8. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 odst. 1 písm. a) až k) zákona – zákonem
vyžadovanými doklady
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
10. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných služeb (tj. zajištění realizace ozdravných pobytů,
včetně zajištění dopravy, ubytování a stravování) poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech, včetně min. 1 osvědčení (referenčního
listu) o poskytnutí služby uvedené v seznamu, jejímž předmětem bylo
zajištění min. 2 turnusů pro min. 20 dětí na jednom turnusu/1 služba
(1 osvědčení)
- osvědčení o vzdělání osob odpovědných za poskytnutí služby – výuky
v rámci environmentálního vzdělávání a výchovy, a to min. 2 osob (lektorů)
s pedagogickým vzděláním se zaměřením na přírodopis nebo zeměpis nebo
environmentální vzdělávání
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
náhradník:
člen:
1. Bc. Daniel Pawlas
1. Ing. Petr Smrček
2. Ing. Martina Dresslerová
2. Ing. Kasalíková Marcela
3. Bc. Alena Kleinbauerová
3. JUDr. Bohuslava Kochová
4. Mgr. Dagmar Majerová
4. Mgr. Dagmar Mertová
5. Ing. Vladan Almáš
5. Ing. Hana Navrátilová
13. zadávací lhůtu:

60 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
oznámení o zrušení zadávacího řízení a dalších dokumentů souvisejících
s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/7/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných
pobytů žáků I. stupně ZŠ“
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5. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace,
dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky
po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace veřejné
zakázky „Zajištění ozdravných pobytů žáků I.stupně ZŠ v Havířově“
6. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
ukládá
1. odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení uchazeči a k uveřejnění
ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 19.7.2013
2. zajistit zahájení zadávacího řízení

Z: vedoucí OPS
T: 7/2013
________________________________________________________________________________
4314/62RM/2013 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Havířov, za úspěšnou realizaci Havířova v květech 2013
ve výši dle návrhu náměstka primátora pro sociální rozvoj
________________________________________________________________________________

4315/62RM/2013 - Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č. 3
(Revitalizace veřejného prostranství) – IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou
Rada města Havířova
schvaluje
Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č.3
(Revitalizace veřejného prostranství ) – IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou
dle přílohy
_______________________________________________________________________________

74
USNESENÍ
z 62. schůze Rady města Havířova
konané dne 17.7.2013

4316/62RM/2013 - Integrovaný plán rozvoje města – „Zóna Šumbark II Za Teslou“
– nové složení pracovní skupiny pro řešení problematiky sociálně
vyloučené romské lokality_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
nové složení pracovní skupiny pro řešení problematiky sociálně vyloučené
romské lokality Integrovaného plánu rozvoje města
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ takto:
Předseda: Bc. Gabriela Tomášková, OŠK MMH
Členové: Mgr. Radim Zapletal, sociálně právní ochrana dětí, OSV MMH
Bc. Michal Fabián, Centrum drogové pomoci
Šárka Plawná, Sociální služby města Havířova, služby pro rodiny
-terénní pracovník
Ing. Hana Navrátilová, OSR MMH
________________________________________________________________________________
4317/62RM/2013 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“,
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07346 – zahájení otevřeného řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“,
rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (jednotlivé etapy)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:
6. základní hodnotící kritérium:
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11/2013
nejpozději do 7 měsíců
ode dne podpisu smlouvy
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. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technické kvalifikační předpoklady:
seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech, včetně osvědčení (referenčních listů), a to alespoň:
- 2 zakázky obdobného charakteru jako část předmětu veřejné zakázky
(realizace serverového řešení na bázi BLADE serverů) v minimální
hodnotě 1.000.000,-Kč bez DPH za každou zakázku samostatně
- 1 zakázka obdobného charakteru jako část předmětu veřejné zakázky
(realizace síťové infrastruktury) v minimální hodnotě 1.000.000,-Kč bez
DPH za každou zakázku samostatně
- 1 zakázka obdobného charakteru jako část předmětu veřejné zakázky
(realizace zálohovacího software) v minimální hodnotě 500.000,-Kč
bez DPH za každou zakázku samostatně
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
1. Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Rudolf Šimek
2. Vojtěch Kozák
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. Bc. Milan Konečný
6. Ing. Ivana Hovancová
12. zadávací lhůta:

90 dnů

13. odůvodnění veřejné zakázky dle ust. § 156 zákona ve znění přílohy č. 1
pověřuje
1. v rozsahu § 151 zákona Mgr. Bc. Milana Konečného,
sídlem K Holotovci 1191, 735 11 Orlová-Město, IČ: 88144534,
realizací zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“,
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
ukládá
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OSR
T: 25.7.2013
________________________________________________________________________________
4318/62RM/2013 - Účast v projektu „Přátelská galerie/Friendly galery“ v partnerství
s Turčianskou galériou v Martine (SK) v rámci Fondu mikroprojektů
Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
účast statutárního města Havířova v projektu „Přátelská galerie/Friendly galery“
v partnerství s Turčianskou galériou v Martine (SK) v rámci Fondu
mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká republika dle důvodové zprávy
pověřuje
zasláním oznámení o partnerství města v projektu
„Přátelská galerie/Friendly galery“ a dalších nezbytných souvisejících
dokumentů
Z: vedoucí OSV
T: ihned
________________________________________________________________________________
4319/62RM/2013 - Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti skladu na středisku Luna,
Domova seniorů Havířov, p.o.a s pořízením konvektomatu z prostředků
investičního fondu________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město stavební úpravu místnosti skladu
nábytku na středisku Luna, Domova seniorů Havířov, p.o. a pořízení
konvektomatu z prostředků investičního fondu
Z: ředitel DsH
T: říjen 2013
________________________________________________________________________________
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4320/62RM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – předběžné oznámení
významné veřejné zakázky________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na významnou veřejnou zakázku
„Dopravní terminál Havířov“ (stavba č. 10052) ve znění Přílohy č.1
schvaluje
podobu Oznámení předběžných informací veřejné zakázky
„Dopravní terminál Havířov“ (stavba č. 10052) ve znění Přílohy č.1
a jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
pověřuje
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČ: 264 54 807,
se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, realizací zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dopravní terminál Havířov“ na základě Mandátní smlouvy
ve znění Přílohy č.2
ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení
v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím advokátní společnosti
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
________________________________________________________________________________
4321/62RM/2013 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka – zhotovitel“
– rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky______
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka
– zhotovitel“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 pro nesplnění požadavku dle
Přílohy č. 1
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky
Sdružení „T. G. Masaryk 2013 E+STASEKO“, vedoucí účastník sdružení
EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní tř. 10, 113 19 Praha 1,
korespondenční adresa EUROVIA CS, a.s., o.z. Morava, závod Ostrava,
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČ: 45274924,
účastník sdružení STASEKO PLUS s.r.o. se sídlem Kytlická 780,
190 00 Praha 9, provozovna se sídlem Slezská 1135, 737 01 Český Těšín,
IČ: 25853473 na veřejnou zakázku OŘ/11/OIV/13 - stavba č. 9055
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„Náměstí T. G. Masaryka – zhotovitel“
s nabídkovou cenou 44 188 596,62 Kč bez DPH
(53 468 201,91 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/11/OIV/13
- stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“ takto:
2. místo: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
IČ: 60838744
3. místo: D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno,
IČ: 46975916
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvy o dílo k veřejné zakázce OŘ/11/OIV/13 - stavba č. 9055
„Náměstí T. G. Masaryka – zhotovitel“
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
uchazečům prostřednictvím společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 22.7.2013
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OIV
T: 08/2013
________________________________________________________________________________
4322/62RM/2013 - Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ – odpověď na dopis VOKD a.s.
ze dne 4.6.2013, adresovaný členům RMH____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis společnosti VOKD a.s. adresovaný členům Rady města Havířova
doručený na podatelnu SMH dne 6.6.2013 viz. Příloha
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
odpovědi na dopis společnosti VOKD a.s.
ukládá
zpracovat návrh odpovědi na dopis společnosti VOKD a.s. předložit k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 30.9.2013
________________________________________________________________________________
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4323/62RM/2013 - „Odkanalizování částí města Havířova“ – uzavření Dodatku č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu označení zhotovitele u smlouvy o dílo č. 631/OIV/09 na zpracování
projektové dokumentace stavby „Odkanalizování částí města Havířova“
(dále jen „SoD“) z původního názvu „HYDROPROJEKT CZ a.s.“
nově na „Sweco Hydroprojekt a.s.“
schvaluje
1. rozšíření předmětu SoD, týkající se části Prostřední Suchá, ulice Fryštátská,
Lesácká, Lísková, Budovatelů o dodatečné služby, tj. zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a pro stavební
povolení, včetně dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
(dále jen „DSP“) rekonstrukce komunikace ul. Lískové, za cenu 148.000,- Kč
bez DPH (DÚR za 49.500,- Kč a DSP za 98.500,- Kč) a v termínu pro DÚR
do 8 týdnů od podpisu Dodatku č. 4 a pro DSP do 10 týdnů od vydání
pravomocného územního rozhodnutí
2. rozšíření předmětu SoD, týkající se části Prostřední Suchá,
ulice Hornosušská a Protější o dodatečné služby, tj. aktualizace již předané
projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle
aktuálních ustanovení příslušných právních předpisů, za cenu 109.000,-Kč
bez DPH a v termínu do 4 týdnů od podpisu Dodatku č. 4
3. rozšíření předmětu SoD, týkající se části Životice, o dodatečné služby,
tj. aktualizace již předané projektové dokumentace pro zadávání veřejné
zakázky na stavební práce dle aktuálních ustanovení příslušných právních
předpisů, za cenu 282.000,- Kč bez DPH a v termínu do 9 týdnů od podpisu
Dodatku č. 4
4. uzavření Dodatku č. 4 ke SoD v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení
se společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem 140 16 Praha 4-Nusle,
Táborská 940/31, IČ: 26475081
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 4 ke SoD
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke SoD

Z: vedoucí OIV
T: 08/2013
________________________________________________________________________________
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4324/62RM/2013 - UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ (stavba 10064)
– vyloučení zájemců z účasti v zadávacím řízení_______________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení č. UŘ/10/OIV/13 - „Zóna Šumbark II Za Teslou
– 4. etapa“ (stavba č. 10064) uchazeče BERGER BOHEMIA a.s.,
Klatovská 410, Plzeň, IČ: 453 57 269
pro nesplnění kvalifikace z důvodů uvedených v příloze
schvaluje
vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/10/OIV/12 – „Zóna
Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ níže uvedené zájemce, kteří prokázali
splnění kvalifikace:
ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ: 451 92 286
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, IČ: 452 74 924
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 608 38 744
PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice 1 – Město, IČ: 253 97 087
Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ: 262 71 303
Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 000 14 915
ukládá
zajistit další postup v zadávacím řízení prostřednictvím společnosti
VIA Consult a.s., IČ: 25084275
Z: vedoucí OIV
T: 31.7.2013
________________________________________________________________________________
4325/62RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2013, dle přílohy č.1
________________________________________________________________________________

4326/62RM/2013 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2013 - floristická soutěž
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„Příroda je mocná čarodějka“______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě
v soutěži „Příroda je mocná čarodějka“
konané v rámci akce Havířov v květech 15.6.2013 takto:
1.místo - peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč
„Páv“, Dagmar Kutná, Beniakova 5, 841 05 Bratislava
2. místo - peněžitý dar ve výši 7.000,- Kč
„Kouzlo mlžného pralesa“, Petr Mikan, Koželužská 272,
537 01 Chrudim
3. místo - peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč
„Květinový vodopád“, Ondřej Holeček, Na Výsluní 689,
331 41 Kralovice
ukládá
předat peněžitý dar vyhodnoceným soutěžícím
Z: vedoucí KP
T: 7/2013
________________________________________________________________________________
4327/62RM/2013 - Změna v Občanské komisi č.6 Rady města Havířova___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci člena Občanské komise č. 6 pro část města Havířov-Životice
pana Miloslava Muchy
jmenuje
do funkce člena Občanské komise č. 6 pro část města Havířov-Životice
pana Ing. Kamila Kaperu
________________________________________________________________________________
4328/62RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Mažeikiai (Litva)
ve dnech 6.- 9.6.2013______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj
města Bc. Daniela Pawlase,
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Bc. Moniky Havlíčkové, členky Zastupitelstva města Havířova,
a Mgr. Michaely Horňákové, členky Rady města Havířova,
do Mažeikiai, která se uskutečnila ve dnech 6. – 9. června 2013
z důvodu účasti na IV. Mezinárodním festivalu uměleckého kovářství,
v rozsahu důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4329/62RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty zástupců Havířova do Košic
na Slovensku ve dnech 6. – 9.6.2013__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka,
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
a Ing. Zdeňka Dombrovského, CSc. dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
4330/62RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Jastrzębie Zdrój v Polsku
dne 15.6.2013____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka a předsedy Komise pro regionální spolupráci a partnerské
vztahy Ing. Dominika Káni, dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
4331/62RM/2013 - Pracovní cesta do Kladna ve dnech 6. – 8. září 2013____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu Ing. Eduarda Heczka a Ing. Zdeňka Dombrovského, CSc.
na 17. setkání hornických a hutnických měst České republiky
ve dnech 6. – 8. září 2013 v Kladně.
________________________________________________________________________________

4332/62RM/2013 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
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ve dnech 6.-8. 9. 2013_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. realizaci konání Havířovských slavností statutárního města Havířova
ve dnech 6.-8. 9. 2013 Městským kulturním střediskem Havířov
dle důvodové zprávy a návrhu dramaturgie akce.
2. výši vstupného:

Všechny tři dny:

pátek 6.9. = 100,- Kč
sobota 7.9. = 100,- Kč
= osoby starší 60 let 50,- Kč
(po předložení průkazu totožnosti)
neděle 8.9. = 50,- Kč
= děti do 10-ti let zdarma
= ZTP 50% sleva
= ZTP/P: doprovod hradí 50% a doprovázená osoba
se zdravotním postižením zdarma

povoluje
prodloužení produkce konání Havířovských slavností 2013
dne 6. 9. 2013 od 22.00 hod. do 24.00 hod.,
dne 7. 9. 2013 od 00.00 hod. do 00.30 hod., od 22.00 hod. do 24.00 hod.,
dne 8. 9. 2013 od 00.00 hod. do 01.30 hod.
Z: ředitelka MKS Havířov
T: 9.9.2013
________________________________________________________________________________
4333/62RM/2013 - Dotace na projekt „Podpora transformace chráněného bydlení SANTÉ“
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí dotace 407 949,6 Kč z rozpočtu MPSV na realizaci projektu „Podpora
transformace chráněného bydlení SANTÉ“ reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/87.00023,
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________

4334/62RM/2013 - Městská realitní agentura, s.r.o. – návrh dalších členů do výběrové komise
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Rada města Havířova
schvaluje
doplnění usnesení RMH čís. 4065/58RM/2013 ze dne 29.5.2013
o návrhu dalších členů výběrové komise na funkci náměstka
pro ekonomiku MRA, s.r.o. a to o Ing. Jiřího Martinka a Bc. Daniela Pawlase
________________________________________________________________________________
4335/62RM/2013 - Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení
Slavia Havířov___________________________________________________
Rada města Havířova
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, vypracováním
informativní zprávy o aktuální situaci v občanském sdružení
Slavia Havířov, IČ 683 21 139
Z: náměstek SR
T: 8/2013
________________________________________________________________________________
4336/62RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Havířova
konané dne 31.7.2013

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

Č.jed.

KP/64 756/Rch/2013

V Havířově dne 31.7.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 63. schůzi Rady města Havířova, konané dne 31.7.2013
4337/63RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 63. schůzi RMH, konanou dne 31.7.2013
4338/63RM/2013 - Schválení programu 63.schůze RMH, konané dne 31.7.2013
4339/63RM/2013 - OŘ/9/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím
pevné sítě pro statutární město Havířov“ – rozhodnutí zadavatele
4340/63RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova

2
USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Havířova
konané dne 31.7.2013

USNESENÍ

z 63. schůze Rady města Havířova,
konané dne 31.7.2013
4337/63RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 63. schůzi RMH, konanou dne 31.7.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 63. schůze Rady města Havířova,
konané dne 31.7.2013

Alici HEGYI
________________________________________________________________________________
4338/63RM/2013 - Schválení programu 63.schůze RMH, konané dne 31.7.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 31.7.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4339/63RM/2013- OŘ/9/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby s využitím
pevné sítě pro statutární město Havířov“ – rozhodnutí zadavatele________
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení OŘ/9/ORG/13 – „Veřejná zakázka na
telekomunikační služby s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“
uchazeče Coprosys NeTron, s.r.o., se sídlem 737 01 Český Těšín, Ostravská
285, IČ: 25864980, neboť jeho nabídka nevyhověla požadavkům uvedeným
v ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), protože nabídka neobsahovala návrh
smlouvy požadovaný v zadávacích podmínkách
ruší
zadávací řízení OŘ/9/ORG/13 – „Veřejná zakázka na telekomunikační služby
s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“ v souladu s ust. § 84 odst. 1
písm. e) zákona, neboť po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna
nabídka
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 149 00
Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, proti zadávacím podmínkám
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veřejné zakázky OŘ/9/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby
s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“ ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám stěžovatele T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 149 00 Praha 4,
Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, proti zadávacím podmínkám veřejné
zakázky OŘ/9/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační služby
s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“ z důvodů uvedených
v příloze č. 2
ukládá
zajistit prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, provedení
všech nezbytných úkonů v zadávacím řízení OŘ/9/ORG/13 - „Veřejná zakázka
na telekomunikační služby s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“
v souvislosti se shora uvedenými rozhodnutími zadavatele
Z: vedoucí OPS
T: 2.8.2013
________________________________________________________________________________
4340/63RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

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

I.část

Č.jed.

KP/65 989/Rch/2013

V Havířově dne 22.8.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 64. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.8.2013 – I.část
4341/64RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 64. schůzi RMH, konanou dne 21.8.2013
4342/64RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 62. a 63. schůze Rady města Havířova
4343/64RM/2013 - Schválení programu 64.schůze RMH, konané dne 21.8.2013
4344/64RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4345/64RM/2013 - Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání
Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově
4346/64RM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
4347/64RM/2013 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město
4348/64RM/2013 - Zastavení přidělování bytů z pořadníků na obecní byty a zastavení
vyhlašování záměrů pronájmu obecních bytů mimo pořadník na základě
veřejné soutěže
4349/64RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
bytů
4350/64RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. M. Pujmanové 1112/4
v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
4351/64RM/2013 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 a 41/1, k.ú. Bludovice
4352/64RM/2013 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží
4353/64RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá
4354/64RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice
4355/64RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá
4356/64RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace
ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“
4357/64RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Věra Kravčíková
4358/64RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi
4359/64RM/2013 - Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010
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4360/64RM/2013 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Stružníku“,
k.ú Bludovice, do majetku města
4361/64RM/2013 - Odpověď na dopis od p. Dudové
4362/64RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov
– 2. etapa"- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
4363/64RM/2013 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark
4364/64RM/2013 - Doplněný požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o zvýšení přiměřeného
zisku na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) v r. 2013
4365/64RM/2013 - Pronájmy části pozemků v k.ú. Bludovice pro zajištění přístupu
k ZO ČSZ č. 32
4366/64RM/2013 - Výpůjčka částí pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 425/2, 435 a 441,
Společnosti TURČINA s. r. o., a následný převod parkoviště městu
4367/64RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. v Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí “ – změna rozsahu a
podmínek
4368/64RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“ – II. část
4369/64RM/2013 - Žádost o prominutí nájemného – p. Jan Bolf
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z 64. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.8.2013
I.část
4341/64RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 64. schůzi RMH, konanou dne 21.8.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatelku zápisu z 64. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.8.2013
Mgr. Michaelu HORŇÁKOVOU
________________________________________________________________________________
4342/64RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 62. a 63. schůze Rady města Havířova_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 62. schůze Rady města Havířova,
konané dne 17.7.2013 a z 63. schůze Rady města Havířova, konané
dne 31.7.2013.
________________________________________________________________________________
4343/64RM/2013 - Schválení programu 64.schůze RMH, konané dne 21.8.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.8.2013
dle upravené přílohy
________________________________________________________________________________
4344/64RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
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3179/47RM/2012
3180/47RM/2012
3181/47RM/2012
3364/48RM/2012
3761/54RM/2013

Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – nepeněžitý vklad
majetku města na navýšení základního kapitálu
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – upsání 16 ks
prioritních akcií
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – sloučení akcií
Zadávání veřejných zakázek dle ustanovení Zásad
hospodaření s majetkem města
Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti
kadeřnictví a pedikúry na středisku Helios, Domova
seniorů Havířov, p.o. z prostředků investičního fondu

vypouští
ze sledování tato usnesení:
3605/52/09
4092/61/09
3578/52RM/2013
3764/54RM/2013
3781/54RM/2013
3802/54RM/2013
3874/56RM/2013
3889/56RM/2013
3948/57RM/2013
4033/58RM/2013
4034/58RM/2013
4036/58RM/2013
4037/58RM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce
komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v HavířověPodlesí“
Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci
stavby: „Parkoviště Nad Terasou v Havířově-Podlesí,
1. etapa“
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění
Souhlas zřizovatele k rozšíření kapacity Domova se
zvláštním režimem v rámci střediska Helios Domova
seniorů Havířov, p.o.
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední
Suchá, ul. Fryštátská a okolí“
Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ –
zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
Zřízení věcného břemene ve prospěch RNDr. Vítězslava
Pláška Ph.D. a Mgr. Doroty Moniky Pláškové
Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, p.o
Prodloužení stoky v rámci realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně “
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 202/12,
k.ú.Bludovice dohodou
Smlouva pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, IV. etapa, část města Prostřední Suchá, lokalita
Michalůvka
Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Dopravní terminál Havířov“
Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2494,
k. ú. Bludovice, pro účely výstavby veřejného osvětlení
5
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4054/58RM/2013
4149/60RM/2013
4161/60RM/2013

4163/60RM/2013
4164/60RM/2013
4169/60RM/2013
4170/60RM/2013
4186/60RM/2013
4216/62RM/2013
4220/62RM/2013
4221/62RM/2013
4222/62RM/2013
4223/62RM/2013
4224/62RM/2013
4225/62RM/2013
4226/62RM/2013
4227/62RM/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2031/OKS/2011
ze dne 28.12.2011
Uzavření dodatku č.15 mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o.
Stavba č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší
a ul. U Hájenky“– smlouva o budoucí smlouvě o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská,
Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce
Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka
Hrubína, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská,
Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce
Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka
Hrubína, Havířov“ zahájení otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
OŘ/4/OIV/13 – „Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“
(číslo stavby 12022) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 323/MRA/2013
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 11 o vel. 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8
v Havířově-Podlesí
Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní nástavba č. 15
o vel. 1+2
v domě na ulici A.Staška 1088/5 v Havířově-Městě
Záměr pronájmu bytové jednotky – půdní vestavba č. 17
o velikosti 1+2 v domě na ulici Slezská 770/5 v HavířověMěstě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 7 o vel. 1+2 na ulici E.Destinnové 1168/1b
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 47 o vel. 1+3 na ulici Jedlova 494/4
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 13 o vel. 1+4 na ulici Lašská 1156/21
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 17 o vel. 1+3 na ulici Moravská 427/23
v Havířově-Šumbark
Záměr statutárního města Havířova pronajmout
byt. jednotku č. 15 o vel. 1+3 na ulici Moravská 476/41
v Havířově-Šumbark
6
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4228/62RM/2013
4229/62RM/2013
4230/62RM/2013
4231/62RM/2013
4232/62RM/2013
4233/62RM/2013
4234/62RM/2013
4235/62RM/2013
4260/62RM/2013
4261/62RM/2013
4263/62RM/2013
4267/62RM/2013
4268/62RM/2013
4273/62RM/2013
4289/62RM/2013
4294/62RM/2013
4295/62RM/2013
4297/62RM/2013
4308/62RM/2013
4309/62RM/2013
4313/62RM/2013

Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 55 o vel. 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e
v Havířově-Městě
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 14 o vel. 1+2 na ulici Národní třída 965/33
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 11 o vel. 1+1 na ulici Česká 1199/1
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 3 o vel. 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74
v Havířově-Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 1 o vel. 1+3 na ulici J.Jabůrkové 978/1
v Havířově – Město
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 9 o vel. 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 72 o vel. 0+1 na ulici Krajní 1569/2
v Havířově-Podlesí
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 12 o vel. 1+2 na ulici Tolstého 937/4
v Havířově-Město
Prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 4076, k.ú.
Havířov-město
Smluvní vztahy k pozemku MS kraje, parc. č. 1814/1,
k.ú. Bludovice, pro účely výstavby veřejného osvětlení
Upřesnění rozsahu nájmu pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
Zřízení věcného břemene ve prospěch Jiřího Boháče
Zřízení věcného břemene ve prospěch Marcely
Krejčiříkové a Františka Fodora
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
PODA a.s.
Přijetí daru – dřevěné sochy
Statut užívání loga města Havířova
Písemnost adresovaná Radě města Havířova – pan Jaromír
Smoloň
Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 –
„Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova
v roce 2013
Jmenování člena školské rady základní školy, kde
zřizovatelem je statutární město Havířov
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity
ZPŘ/7/OŠK/13 - „Zajištění ozdravných pobytů žáků
I. stupně ZŠ“ - zrušení zadávacího řízení a vyhlášení
nového zadávacího řízení
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4318/62RM/2013

4324/62RM/2013
4326/62RM/2013
4335/62RM/2013
4339/63RM/2013

Účast v projektu „Přátelská galerie/Friendly galery“
v partnerství s Turčianskou galériou v Martine (SK)
v rámci Fondu ikroprojektů Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika
UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“
(stavba 10064) – vyloučení zájemců z účasti v zadávacím
řízení
Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2013
- floristická soutěž „Příroda je mocná čarodějka“
Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském
sdružení Slavia Havířov
OŘ/9/ORG/13 - „Veřejná zakázka na telekomunikační
služby s využitím pevné sítě pro statutární město Havířov“
– rozhodnutí zadavatele

4345/64RM/2013 - Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání
Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému, dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2014 na rekonstrukci Městského
kamerového dohlížecího systému v předpokládané výši 2 151 000,- Kč
bez DPH, cena s DPH 2 602 710,- Kč
uložit
řediteli Městské policie Havířov zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku
ve městě Havířově do návrhu rozpočtu města Havířov na rok 2014.
Z: ředitel MPH
T: 12/2013
________________________________________________________________________________
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4346/64RM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi
BESIP zvýšením příspěvku
na provoz:
a)Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70)
o částku 50.000,- Kč na nákup materiálu - venkovních vitrín, chráničů,
odrážedel a koloběžek, učebních pomůcek pro dopravní výchovu, spotřebního
materiálu (barvy na nátěr značek apod.), kancelářských potřeb a čisticích
prostředků,
b)Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13) o částku 15.000,- Kč na nákup 2 ks jízdních kol, včetně
cyklistické přilby a další cyklistické výbavy pro dopravní výchovu,
c)Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) o částku 5.000,- Kč na nákup
koloběžek pro využití při výuce dopravní výchovy pro žáky I. stupně.
uložit
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na
provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2013
________________________________________________________________________________
4347/64RM/2013 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej bytu č.793/11 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu
ve výši 823/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela
č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556
Havířov-město panu Ing. Stanislavu Slezákovi za kupní cenu 271.617,- Kč
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem
kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím
________________________________________________________________________________
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4348/64RM/2013 - Ukončení přidělování bytů z pořadníků na obecní byty a zastavení
vyhlašování záměrů pronájmu obecních bytů mimo pořadník na základě
veřejné soutěže___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 21.8.2013 zastavení vyhlašování záměrů pronájmu obecních bytů
mimo pořadník na základě veřejné soutěže a ukončení přidělování bytů
z pořadníků na obecní byty vyjma pořadníku k bytům na ul. Tesařská 321/1
a bytů zvláštního určení
ukládá
1. MRA, s.r.o. nepřidělovat od 21.8.2013 byty ze stávajících pořadníků vyjma
pořadníku k bytům na ul. Tesařská 321/1 a bytů zvláštního určení
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: ihned
2. MRA s.r.o. zaslat osobám z pořadníků, kterým nebyl doposud přidělen byt,
oznámení o ukončení přidělování bytů z pořadníků
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 11.9.2013
4349/64RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
bytů___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.7.2013 do 15.8.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty 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 dle přílohy č.5
10
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4. přehled počtu evidovaných žádostí v pořadnících ke dni 12.8.2013
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
________________________________________________________________________________
4350/64RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. M. Pujmanové 1112/4
v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2_________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. M. Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové
jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 30.6.2014
________________________________________________________________________________
4351/64RM/2013 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 a 41/1, k.ú. Bludovice___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 o výměře cca 40 m2 a parc.č. 41/1
o výměře cca 60 m2, celkem cca 100 m2 v kat. území Bludovice včetně trvalých
porostů ( přesná výměra bude určena GP )
manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové,
bytem Havířov-Bludovice, U Stružníku 41 za účelem zarovnání vnějších hranic
pozemků ve vlastnictví žadatelů, a to za cenu dle znaleckého posudku
navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
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4352/64RM/2013 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1.záměr prodeje pozemku parc.č. 1749, kat. území Havířov-město o výměře
20 m2panu Josefu Sobkovi, bytem Havířov-město, Hlavní třída 60, pod již
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 130,- Kč
(tj. cca 1 856,50 Kč/m2)
2.záměr prodeje pozemku parc.č. 1205/11, kat. území Bludovice o výměře 5 m2
panu Lukáši Bindačovi, bytem Havířov-Šumbark, U Tesly 1173/3, pod již
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 410,- Kč
(tj. 1 082,- Kč/m2)
3.záměr prodeje části pozemku 1195/1 , nově označenou dle GP jako pozemek
parc.č. 1195/343 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Zdeňku
Dlubalovi a Marii Dlubalové, oba bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 10,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 700,-Kč,
( tj. 1 100,- Kč/m2)
4.záměr prodeje části pozemku 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek
parc.č. 1701/50 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům ing. Karlu
Káňovi a Evě Káňové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Hornická 850/39, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 1 230,- Kč/m2
5.záměr prodeje části pozemku 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek
parc.č. 1701/46 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Christine
Polákové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 841/21 a panu Josefu
Polákovi, bytem Český Těšín, Pražská 1377/1, pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč/m2
(v případě dořešení společného jmění manželů pouze jednomu z vlastníků
garáže)
________________________________________________________________________________
4353/64RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej části pozemku 1195/1 označeného dle GP jako pozemek
parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2
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panu Ladislavu Jindřichovi, bytem Orlová-Lutyně, Okružní 931,
pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 600,- Kč, ( tj. 1 100,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4354/64RM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej pozemku parc.č. 2096/19, zastavěná plocha a nádvoří výměře 22 m2,
k.ú. Bludovice, panu Luboši Vavrincovi, bytem Březová 902/12,
Havířov – Bludovice, z důvodu umístěného schodiště k rodinnému domu,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 19.370,-Kč ( tj. cca 880,- Kč/m2)
+ 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem
21.070,- Kč
________________________________________________________________________________
4355/64RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha
o výměře 58 m2, společnosti NAM system, a.s., se sídlem
U Pošty 1163/13,Havířov – Prostřední Suchá, za účelem již vybudovaných
parkovacích míst pro osobní vozy k objektu na ul. U Pošty
v Havířově – Prostřední Suchá, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 23.058,- Kč (tj. 397,56 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4356/64RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace ul.
Nad Tratí, Dolní Suchá“___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
v rámci stavby č. 12080 „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“
směnu části pozemku v majetku města parc.č. 2361, k.ú. Dolní Suchá,
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o výměře cca 19 m2, za část pozemku parc.č. 2366/3, k.ú. Dolní Suchá,
o výměře cca 19 m2,
ve spoluvlastnictví paní Ing. Jany Balonové a pana Bc. Bohuslava Balona,
bytem Březová 1704, Šenov, za účelem rozšíření příjezdové komunikace,
bez finančního vyrovnání
________________________________________________________________________________
4357/64RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Věra Kravčíková________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
výkup pozemku parc.č. 1793/5, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2,
kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
Veveří ve vlastnictví paní Věry Kravčíkové, bytem Havířov-Město,Kudeříkové
1160/12 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 22 663,- Kč,
(tj. cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4358/64RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení č. 217/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 v části schválení výkupu pozemku
parc.č. 457/3, orná půda o výměře 6 328 m2 k.ú. Dolní Datyně od manželů
Bartoň František a Bartoňová Ema, bytem Karviná-Mizerov, tř. Těreškovové
2260/23 za cenu dle znaleckého posudku tj. 139 460,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2)
schválit
1. výkup pozemku parc.č. 457/3, orná půda o výměře 3 164 m2, k.ú. Dolní
Datyně od manželů Bartoň František a Bartoňová Ema, bytem
Karviná-Mizerov, tř. Těreškovové 2260/23 za cenu dle znaleckého posudku
tj. 69 730,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2)
2. výkup pozemku parc.č. 457/6, orná půda o výměře 3 164 m2,
k.ú. Dolní Datyně od paní Emy Bartoňové, bytem Karviná-Mizerov,
tř. Těreškovové 2260/23 za cenu dle znaleckého posudku tj. 69 730,- Kč
(tj. cca 22,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
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4359/64RM/2013 - Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010,
kterým se doplňuje článek VI, odst. 1 Směnné smlouvy:
Odchylně od účelu užívání, který je uveden v předchozí větě se sjednává,
že statutární město Havířov je oprávněno dočasně, a to v době městských
slavností pořádaných statutárním městem Havířov nebo Městským kulturním
střediskem, užívat pozemky specifikované v první větě tohoto odstavce
také (a pouze) k umístění atrakcí, příp. stánkovému prodeji; to však pouze
za předpokladu , že statutární město Havířov zajistí nový parkovací režim
pro parkování (stání) vozidel na pozemku parc.č. 922/3, katastrální území
Havířov-město (dále jen pozemek) ve vlastnictví statutárního města Havířov,
který umožní parkovat vozidlům na tomto pozemku ( a to s ohledem na
maximální využití parkovacích kapacit pozemku)
- dvě hodiny zdarma, tj. bez úhrady parkovného či jakéhokoliv jiného poplatku
za parkování (stání) s tím, že cena za každou další započatou hodinu parkování
nad uvedený časový rámec bude stanovena na částku ve výši 20,- Kč za hodinu
________________________________________________________________________________
4360/64RM/2013 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Stružníku“, k.ú
Bludovice, do majetku města_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
1. neschválit
úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „U Stružníku“, k.ú. Bludovice, umístěné
na pozemcích parc. č. 1334/2, 1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a na části
parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového
spoluvlastnictví pana Martina Balona, Dlouhá třída 461/3, Havířov –Město,
Ing. Michala Koláře, Ondříčkova 322/24, 130 00 Praha 3
do majetku města, s tím, že město uhradí po dokončení stavby část
předpokládaných nákladů včetně DPH, na jednotlivé stavební objekty
a pozemky, dle návrhu stavebníků:
1. Kanalizace splašková gravitační:
25% z částky 2.037.672,- Kč,
2. Vodovod :
25% z částky 514.064,- Kč,

tj.

519.418,- Kč

tj.

128.516,- Kč
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3. Veřejné osvětlení:
25% z částky 394.098,- Kč,
tj.
78.825,- Kč
4. Komunikace
25% z částky 4.494.242,- Kč,
tj. 1.123.561,-Kč
5. Pozemky pod komunikací
cca 586 m2 za cenu 245,- Kč/m2, tj. cca 143.570,- Kč
6. Pozemky přilehlé ke komunikaci
cca 2884 m2 jako celek
1,- Kč
navrhovaná cena celkem:
2.003.591,- Kč
s tím, že pozemky budou převedeny do majetku města v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby, včetně věcných břemen k umístěným sítím a přípojkám
2. schválit
úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „U Stružníku“, k.ú. Bludovice, umístěné na
pozemcích parc. č. 1334/2, 1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a na části
parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového
spoluvlastnictví
pana Martina Balona, Dlouhá třída 461/3, Havířov –Město,
Ing. Michala Koláře, Ondříčkova 322/24, 130 00 Praha 3
do majetku města, s tím, že město uhradí stavebníkům 10 -20% skutečných
nákladů, včetně DPH, vyčíslených po dokončení staveb, maximálně však do
výše 10- 20% předpokládaných pořizovacích nákladů , včetně DPH takto:
1. Kanalizace splašková gravitační:
max. 10% z částky 2.037.672,- Kč, tj. 203.767,- Kč
2. Veřejné osvětlení:
max. 20% z částky 394.098,- Kč, tj.
78.820,- Kč
3. Komunikace
max. 20% z částky 4.494.242,- Kč, tj. 898.848,- Kč
4. Pozemky pod komunikací
cca 586 m2
max. 1,-Kč/m2, tj. cca 586,- Kč
5. Pozemky přilehlé ke komunikaci
cca 2884 m2
max. 1,-Kč/m2 tj. cca 2884,- Kč
navrhovaná cena celkem cca:
1.184.905,- Kč
s tím, že pozemky budou převedeny do majetku města v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby, včetně věcných břemen k umístěným sítím a přípojkám
a neschválit
přijetí vodovodu vybudovaného v lokalitě „U Stružníku“ do majetku města
________________________________________________________________________________
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4361/64RM/2013 - Odpověď na dopis od p. Dudové____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis p. Emilie Dudové ze dne 10.7.2013 adresovaný Radě města Havířova
ukládá
MRA, s.r.o. zaslat p. Emilii Dudové odpověď na její dopis ze dne 10.7.2013
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 31.8.2013
_______________________________________________________________________________
4362/64RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2.etapa“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa" pro nesplnění zákonných podmínek
a požadavků stanovených v zadávacích podmínkách z důvodů uvedených
v příloze č. 1 tyto uchazeče:
- sdružení A.O.P. & Slovacom, sestávající ze společností A.O.P., s.r.o.,
IČ: 60749385, a Slovacom, s.r.o., IČ: 29461995
- VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595
- Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., IČ: 26830272
schvaluje
u veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov – 2. etapa" pořadí nabídek na základě výsledku hodnocení
navrženého hodnotící komisí v příloze č. 1:
1. místo: MH – STAVBY, s.r.o. IČ: 27776506
2. místo: MEROPS, spol. s r.o. IČ: 25394282
3. místo: RI OKNA a.s., IČ: 60724862
4. místo: INTOZA s.r.o., IČ: 25873261
bere na vědomí
sdělení uchazeče MH - STAVBY, s.r.o. IČ: 27776506, který podal nejvhodnější
nabídku, o odstoupení ze zadávacího řízení „Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa" z důvodů uvedených v příloze č. 2
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schvaluje
postupovat při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku „Výměna oken v
obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa" v souladu s ust. § 82
odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tzn. uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako druhý,
případně jako třetí, v pořadí
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa"
ukládá
1. Zajistit odeslání oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 22.8.2013
2. Předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 6.9.2013

3. Odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění
v centrální adrese
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 15.9.2013
_______________________________________________________________________________
4363/64RM/2013 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2469/3 o výměře cca 2 400 m2, k.ú.
Šumbark za účelem využívání jako autocvičiště na dobu určitou, a to do doby
zahájení stavby dětského dopravního hřiště pro tyto provozovatele autoškol
s místem podnikání v Havířově:
1. Ing. René Skalík, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 796/31,
IČ: 630 22 524
2. Josef Petrůj, bytem Havířov-Město, Uzavřená 1015/1, IČ: 441 83 313
3. Františka Blatoňová, bytem Těrlicko, Horní Těrlicko 2240, IČ: 154 75 671
4. Autoškola Balotoňová, s.r.o., Havířov-Prostřední Suchá, Nový Svět 479/62,
IČ: 277 60 774
5. Petr Gawron, Havířov-Město, Hlavní třída 2/3, IČ: 645 90 836
6. Zdeněk Haramija, bytem Havířov-Město, Svatopluka Čecha 546/4,
IČ: 413 99 277
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7. Roman Skácel, bytem Havířov-Šumbark, Akátová 460/5, IČ: 010 94 378
8. Michal Lukosz, bytem Horní Domaslavice 262, IČ: 633 46 281
9. Radek Ščigel, Šenov, Morušová 1541, IČ: 010 89 650
10. Radek Bednarz, Těrlicko, Horní Těrlicko 2240, IČ: 429 86 664
11. Mgr. Šárka Suchánková, bytem Havířov-Město, Lašská 6/157,
IČ: 683 40 362
12. Mgr. Kristina Mrózková, bytem Horní Suchá, Souběžná 91/2,
IČ: 403 27 035
13. Bc. Jan Kimla, bytem Ostrava-Výškovice, Proskovická 666/69,
IČ: 876 59 158
14. Miroslav Kouřil, bytem Těrlicko, Horní Těrlicko 436, IČ: 750 28 441
15. Ing. Dalibor Tichý, PhD., bytem Ostrava-Svinov, Kmochova 1212/2a,
IČ: 729 74 770
16. Květoslav Brzobohatý, bytem Havířov-Šumbark, Orlí 403/7, IČ: 630 22 273
17. David Kvíčala, bytem Bohumín-Nový Bohumín, Štefánikova 1073,
IČ: 465 45 997
________________________________________________________________________________
4364/64RM/2013 - Doplněný požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o zvýšení přiměřeného
zisku na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) v r. 2013__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. na zvýšení přiměřeného zisku na
nákup autobusů pro systém MHD Havířov v r. 2013 nově doplněný o komentář
ke způsobu výpočtu přiměřeného zisku dle přílohy
ruší
usnesení RMH č. 4307/62RM/2013 ze dne 17.7.2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, pol. 5193 o 2 000 000 Kč pro zvýšení
úhrady prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2013
ze stávajících 56 000 000 Kč na 58 000 000 Kč, z toho zvýšení přim. zisku
ze stávajících 2 755 290 Kč na 4 755 290 Kč, dle výpočtu prokazatelné ztráty
viz příloha požadavku dopravce ze dne 5.8.2013
2. celkové zvýšení výdajů na dopravní územní obslužnost, tj. pro systém MHD
a příměstské dopravy v r. 2013 ze stávajících 59 100 000 Kč
na 61 100 000 Kč

19
USNESENÍ
z 64. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.8.2013

uložit
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8
o 2 000 000 Kč
Z: vedoucí EO
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4365/64RM/2013 - Pronájmy části pozemků v k.ú. Bludovice pro zajištění přístupu
k ZO ČSZ č. 32___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely zajištění přístupu k zahrádkářské osadě Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu č. 32, se sídlem Kollárova 7, Havířov – Podlesí, IČ:
71238450
1. nájem částí pozemků parc.č. 696/16, o výměře 73 m2, parc.č. 751,
o výměře 22 m2, k.ú. Bludovice,
vlastník: Vladislav Jasiok, bytem Na Sioně 5, Havířov – Bludovice,
za smluvní nájemné: ve výši 2.000,-Kč/rok
doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s účinností od 1.10. 2013
2. nájem části pozemku parc.č. 696/18, o výměře 24 m2, k.ú. Bludovice,
vlastník: Miluše Přečková, bytem Na Sioně 15, Havířov – Bludovice,
za smluvní nájemné: ve výši 1.000,-Kč/rok
doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s účinností od 1.10. 2013
3. nájem části pozemku parc.č. 754/3, o výměře 15 m2, k.ú. Bludovice,
vlastník: Davidu Koňař, bytem bytem Chaloupeckého 19, Ostrava - Zábřeh,
za smluvní nájemné: ve výši 1.000,-Kč/rok
doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s účinností od 1.10. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemních smluv
Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2013
________________________________________________________________________________
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4366/64RM/2013 - Výpůjčka částí pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 425/2, 435 a 441,
společnosti TURČINA s. r. o., a následný převod parkoviště městu______
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku částí pozemků k.ú. Havířov - město, parc. č. 425/2, 435 a 441,
v majetku města, v celkovém rozsahu cca 410 m2 pro účely výstavby
parkoviště,
stavebník - vypůjčitel: TURČINA s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1
Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 258 86 550
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do uvedení stavby do trvalého
užívání, s tím, že stavba bude realizována v souladu s podmínkami
stanovenými v plánovací smlouvě, která bude předložena k územnímu řízení
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
přijetí daru dokončené stavby parkoviště na pozemcích k.ú. Havířov - město,
parc. č. 425/2, 435 a 441, do majetku města, v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby,
stavebník -dárce: TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1
Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 258 86 550
hodnota daru: bude vyčíslena po kolaudaci stavby
________________________________________________________________________________
4367/64RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. v Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí “ – změna rozsahu
a podmínek______________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
část usnesení RMH č. 3605/52/09 ze dne 10. 6. 2009, v bodě 3 a), b), kterým
byl schválen nájem
a) částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 444/7 o výměře 9 m2, parc. č. 444/1
o výměře 23 m2 a parc. č. 439/2 o výměře 24 m2,
pronajímatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, Lesní
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správa Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 421 96 451
nájemné: dle platného cenového výměru MF ČR, tj. 25,-Kč/m2/rok
+ 19% DPH
doba nájmu: před vydáním stavebního povolení, do doby majetkoprávního
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků
b) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 397/14 o výměře 40 m2
pronajímatel: MS kraj, právo hospodařit má Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1,
Ostrava, IČ: 000 95 711, zast. Střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
733 01 Karviná – Fryštát
nájemné: dle vnitřních předpisů organizace 1,20 Kč/m2/den, dle počtu dnů
zásahu do pozemku
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu
ke stavbě
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul.V Zátiší
a ul.U Hájenky v Havířově– Podlesí“
a) nájem částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 444/7 o výměře 24 m2,
parc. č. 444/1 o výměře 139 m2 a parc. č. 439/2 v celé výměře 84 m2
pronajímatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, Lesní správa
Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 421 96 451
nájemné: dle cenových předpisů pronajímatele, platných pro rok 2013:
25,-Kč/m2/rok + DPH
doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do doby majetkoprávního
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků
b) nájem - zvláštní užívání pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 397/14 o výměře
cca 25 m2
pronajímatel: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,
IČ: 00095711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
Karviná – Fryštát
včetně protokolu o zásahu do silničního pozemku, přičemž zásah
do silničního pozemku bude zpoplatněn částkou dle interní směrnice
pronajímatele, platné v době uzavření smlouvy, (aktuálně 1,30 Kč/m2/den
+ DPH), počet dnů zásahu do pozemku bude upřesněn před podpisem
smlouvy a protokolu o zásahu do silničního pozemku
c) zřízení věcného břemene na částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 444/1
o výměře cca 104 m2, dle zaměření, k umístěnému sjezdu, propustku
a vyústnímu objektu v majetku města,
povinný: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, Lesní správa
Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 421 96 451
hodnota věcného břemene: dle požadavku vlastníka 125,-Kč/m2, minimálně
však 10.000,-Kč
pověřuje
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu a),b),c)
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4368/64RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“ – II. část
Rada města Havířova
schvaluje
Pro účely realizace stavby č. 3069: „Odkanalizování Havířova, část města
Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
1. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1737/21,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 30 m2, pro účely výstavby ČS 2,
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníci-povinní: Norbert Böhm, Jarmila Böhmová, Lísková 1426/1,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
2. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1737/6,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 270 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: David Drábek, Karvinská 1232/36, Havířov – Město,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
3. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1737/27,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 260 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Lukáš Drábek, Šrámkova 1374/12, Havířov – Podlesí,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
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4. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2645/13,
k.ú. Prostřední Suchá, v celk. rozsahu cca 10 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok v majetku stavebníka a oprávněného, statutárního města
Havířova,
vlastník- povinný: Karel Knesl, U Stromovky 271/22, Havířov – Město,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
5. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2049/2,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 112 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Šárka Maślanková, Dělnická 1212/62,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy, břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné
kanalizační šachtice
6. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2645/14
a 2020/1, k.ú. Prostřední Suchá, v celk. rozsahu cca 19 m2, pro účely
výstavby kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Vráblová Anna, Fryštátská 971/61,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
7. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2037/2,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 6 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejné části přípojky v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Milan Kirchner, Fryštátská 1029/55a,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
8. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2048/5,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 8 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejné části přípojky v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
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vlastníci-povinní: manž. Prochovník Miroslav, Prochovníková Martina,
Budovatelů 987/56, Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
9. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2645/27,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 4 m2, pro účely výstavby kanalizačních
stok a veřejné částí přípojky v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinná: Vanda Woznicová, Hornosušská 1052/12,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
10. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1999, 2000,
2001/1, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 32 m2, pro účely výstavby
kanalizační stoky a veřejné části přípojky v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníci- povinní: JUDr. Bohuslava Drahošová, Fryštátská 1325/71a,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
11. výpůjčku a zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1796/1,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 220 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 1041/2,
Havířov – Prostřední Suchá, IČ:004 15 227
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice s tím, že v rámci výstavby kanalizace bude
na odkanalizování připojena lokalita „URBAN“
12. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 2758/2,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 2 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastníci- povinní: manž. Josef Oleksik, Hana Oleksiková, Fryštátská
957/36, Havířov – Prostřední Suchá,
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- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
13. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 2042/2
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 40 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Lech Nierostek, Chopinova 103/7, Havířov – Město,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
14. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 1793/1,
1988/1,, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 14m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník- povinný: Vladislav Pasz, Hornosušská 1043/4,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
15. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 2759,
2760/1, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 11 m2, pro účely výstavby
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
spoluvlastníci- povinní: Mgr. Marcela Sasynová, Rostislav Sasyn,
Kapitána Jasioka 744/26, Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
16. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části parc. č. 2008,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 8 m2, pro účely výstavby kanalizační
stoky a veřejné části přípojky v majetku stavebníka a oprávněného,
statutárního města Havířova,
spoluvlastníci – povinní: Rostislav Cimala, Fryštátská 975/69,
Havířov – Prostřední Suchá,Tomáš Cimala, Karla Čapka 798/4,
Havířov - Město
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
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ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
17 a) výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 1744,
1745, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 29 m2, pro účely výstavby
kanalizačních stok a veřejné části přípojky v majetku stavebníka
a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastníci- povinní: Ing. Petr Vavrečka, Lenka Vavrečková, Hornosušská
984/19, Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice,
neschvaluje
17 b) požadavek vlastníků – povinných Ing. Petr Vavrečka, Lenka Vavrečková,
Hornosušská 984/19, Havířov – Prostřední Suchá,
výstavby neveřejné části kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1745,
k.ú. Prostřední Suchá, k RD č.p. 984/19, na náklady stavebníka
kanalizace
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu 1-17a)
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4369/64RM/2013 - Žádost o prominutí nájemného – p. Jan Bolf__________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
prominutí nájemného za pololetí roku 2013 ve výši 10 000,- Kč panu Janu
Bolfovi, bytem Havířov-Město, Astronautů 1133/1 za pronájem části pozemku
parc.č. 2029 o výměře cca 3 600 m2, k.ú. Havířov-město, na kterém bylo
umístěno závěsné lanové centrum.
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 64. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.8.2013 – II.část
4370/64RM/2013 - Ukončení pronájmu pozemků v k.ú. Havířov-město
4371/64RM/2013 - Smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
4372/64RM/2013 - Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci stavby: „Regenerace
náměstí Nad Terasou v Havířově – Podlesí“
4373/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Aleny Kousalové
4374/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 113/2, 113/4,
k.ú. Bludovice
4375/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.
4376/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
4377/64RM/2013 - Provozování vodovodu v areálu bývalého dolu Dukla
4378/64RM/2013 - Uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy s Městskou realitní agenturou,
s.r.o.
4379/64RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4380/64RM/2013 - Souhlas s rozšířením nebytových prostor, záměr pronájmu nebytových
Prostor
4381/64RM/2013 - Městské podnikatelské centrum –
1. záměr pronájmu nebytových prostor
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor
3. výpověď nájemní smlouvy
4382/64RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor ve zdravotních střediscích
4383/64RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech
4384/64RM/2013 - Městské podnikatelské centrum –
1. pronájem nebytových prostor
2. zrušení usnesení, pronájem nebytových prostor
4385/64RM/2013 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce
4386/64RM/2013 - Žádost o snížení nájemného
4387/64RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy
4388/64RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s. r. o. – doplnění nájemní smlouvy
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4389/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
4390/64RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Richard Vaněk
4391/64RM/2013 - Smlouva o výpůjčce interiéru Historie psaná uhlím
4392/64RM/2013 - Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení
Slavia HAVÍŘOV
4393/64RM/2013 - UŘ/10/OIV/13 - „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“ (číslo stavby
10064) -rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
4394/64RM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – návrh na obsazení funkce zástupce města
v dozorčí radě společnosti a svolání mimořádné valné hromady
4395/64RM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2012
4396/64RM/2013 - Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s.
4397/64RM/2013 - NAŘÍZENÍ, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
Komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu
4398/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
4399/64RM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení
č. 792/18ZM/2013
4400/64RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská
4401/64RM/2013 - Zahájení školního roku 2013/2014 v 1. třídách základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov
4402/64RM/2013 - Kronika města Havířova za rok 2012
4403/64RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní
dotace a dary“
4404/64RM/2013 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2013 v Havířově
4405/64RM/2013 - Žádost o povolení prodloužení hudební produkce – zahradní prostory
Pohostinství na Pacalůvce
4406/64RM/2013 - Změna v komisi BESIP Rady města Havířova
4407/64RM/2013 - Stavba č. 11032 „KDLJ rekonstrukce střechy B “ - dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 753/OIV/13
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4408/64RM/2013 - Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1818/OIV/2011
4409/64RM/2013 - Stavba č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1817/OIV/2011
4410/64RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
4411/64RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace MŠ Švabinského o souhlas s převodem
částky 65 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
4412/64RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – červen 2013
4413/64RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního
plánu Orlové
4414/64RM/2013 - Odstoupení od realizace projektu „1. Metropolitní síť města Havířova“
4415/64RM/2013 - Žádost o dotaci z Operačního programu „Přeshraniční spolupráce
2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro mikroprojekt
na výstavba multifunkčního hřiště Datyňka s názvem projektu
„Bav se a uč“
4416/64RM/2013 - Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní
prostředí a přijetí této podpory
4417/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím finanční podpory z OP LZZ Domovem
seniorů Havířov, p.o.
4418/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím věcných darů
4419/64RM/2013 - Registrace nové ambulatní služby denního stacionáře „Stacionář Lipová“
od 1.1.2014, navýšení kapacity organizace, navýšení počtu pracovníků
4420/64RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi (Slovinsko)
ve dnech 1.- 4.8.2013
4421/64RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku – 47. Festival
dalmátských kapel Omiš 2013
4422/64RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Mukačeva (Ukrajina) ve dnech 26. – 29. září
2013
4423/64RM/2013 - EXPO REAL 2013 – schválení účasti města, uzavření Smlouvy o
poskytnutí služeb na veletrhu s MS krajem, zahraniční pracovní cesta
4424/64RM/2013 - Vyhodnocení zadávacího řízení a schválení podmínek nového zadávacího
řízení – Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny
4425/64RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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z 64. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.8.2013
II.část
4370/64RM/2013 - Ukončení pronájmu pozemků v k.ú. Havířov-město
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 1296/OSM/09 k datu 21.8.2013, uzavřené na
pronájem pozemku parc. 648, na část pozemku parc.č. 649/1, na část pozemku
parc.č. 649/3 o celkové výměře cca 3 300 m2 a stavby čp. 806 na pozemku
parc.č. 648, vše v kat. území Havířov-město se společností Zelené terasy, a.s.,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 278 36 185, s tím,
že pokud společnost Zelené Terasy, a.s. ke dni 21.8.2013 nevyklidí předmět
nájmu, ukládá odboru právních služeb podat k soudu dle ustanovení
§ 676 odst. 1 ObčZ ve lhůtě 30-ti dnů ode dne 21.8.2013 návrh na vyklizení
nemovitostí
Z: vedoucí OPS
T: 16.9.2013
bere na vědomí
že dopis s žádostí na vyklizení nemovitostí v termínu do 21.8.2013 byl,
vzhledem k termínu vyklizení, odeslán dne 13.8.2013 na základě pověření
porady vedení ze dne 13.8.2013.
________________________________________________________________________________
4371/64RM/2013 - Smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k částem pozemků v majetku města a to parc.č. 192, 193, 228,
277, 275, 270, 269, 264, 263, 283/1, 194/1, 194/2, k.ú. Šumbark za účelem
uložení NTL plynovodu a NTL přípojek v rámci stavby : „ 4734 REKO
MS Havířov Šenovská +1 „ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč / m2
+ DPH včetně ochranného pásma, minimálně však 10.000,-Kč + DPH,
záměr výpůjčky byl zveřejněn od 24.5.2013 do 12.6.2013
2. uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k částem pozemků v majetku města a to parc.č. 3914, 3916/1,
3553, 3910/1, 3910/2, k.ú. Havířov – město za účelem uložení STL
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plynovodu a STL přípojek v rámci stavby : „ 3869 REKO MS Havířov
Atriová „ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH včetně
ochranného pásma, minimálně však 10.000,- Kč + DPH, záměr výpůjčky
byl zveřejněn od 28.6.2013 do 17.7.2013 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 30.11.2013
________________________________________________________________________________
4372/64RM/2013 - Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci stavby: „Regenerace
náměstí Nad Terasou v Havířově – Podlesí“___________________________
Rada města Havířova
ruší
v rámci stavby: „Parkoviště Nad Terasou v Havířově – Podlesí, 1. etapa “
část usnesení RMH č. 4092/61/09, ze dne 14. 10. 2009, v bodě a), b), c), d),
e), kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníků
inženýrských sítí umístěných na částech pozemků v majetku města,
k.ú. Bludovice,
a) parc. č. 325, parc. č. 320 v celkovém rozsahu cca 120 m2, dle zaměření
oprávněný: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava,
28. Října169, IČ: 451 93 665, vlastník umístěné přeložky
vodovodu DN 300
b) parc. č. 325, parc. č. 294 a parc. č. 310, v celkovém rozsahu cca 520 m2,
dle zaměření
oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 272 32 425, vlastník umístěných přeložek kabelů NN
a kabelu 6kV
c) parc. č. 325 a parc. č. 320 v celkovém rozsahu cca 120 m2, dle zaměření
oprávněný: TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4 –Michle, IČ : 601 93 336, vlastník umístěné přeložky podzemní
veřejné komunikační sítě
d) parc. č. 325 a parc. č. 320, v celkovém rozsahu cca 130 m2, dle zaměření
oprávněný: Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, 702 72
OSTRAVA – Moravská Ostrava, IČ: 476 75 748, vlastník umístěné přeložky
podzemní NTL sítě
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e) parc. č. 325 a parc. č. 320 v celkovém rozsahu cca 40 m2, dle zaměření
oprávněný: UPC Česká republika, a.s., Praha 4, Závišova 5, IČ: 005 62 262,
vlastník umístěné přeložky podzemní komunikační sítě
hodnota břemene dle bodu b),c), d), e), bezplatně, jedná se o přeložky sítí na
stávajících pozemcích, vyvolané stavbou města
schvaluje
v rámci realizace stavby: č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou
v Havířově – Podlesí“
zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníků inženýrských sítí, umístěných
na částech pozemků v majetku města,
a) parc. č. 320/5, 325/1, k.ú. Bludovice, v celkovém rozsahu 159 m2, dle
zaměření
oprávněný: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
Ostrava, 28. Října169, IČ: 451 93 665, vlastník umístěné přeložky vodovodu
DN 300
hodnota břemene: jednorázově dle požadavku oprávněného dohodou
200,-Kč + DPH, s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města
b) parc. č. 318/1, 319/1, 320/4, 320/5 a 325/1, k.ú. Bludovice, v celkovém
rozsahu 438 m2, dle zaměření
oprávněný: Telefonica Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle,
Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, vlastník umístěné přeložky
podzemní veřejné komunikační sítě
hodnota břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, s ohledem na přeložku
vyvolanou stavbou města
c) parc. č. 320/5 a 325/1, k. ú. Bludovice, v celkovém rozsahu 138 m2,
dle zaměření
oprávněný: SMP Net, s.r.o., 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava,
Hornopolní 3314/38, IČ: 277 68 961 zast. společností RWE Distribuční
služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 279 35 311, vlastník
umístěné přeložky podzemní NTL sítě
hodnota břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, s ohledem na přeložku
vyvolanou stavbou města
d) parc. č. 318/1, 319/1, 320/4, 320/5, 325/1, k.ú. Bludovice, v celkovém
rozsahu 177 m2, dle zaměření,
oprávněný: UPC Česká republika, a.s., Praha 4 - Nusle, Závišova 5,
IČ: 005 62 262, vlastník umístěné přeložky podzemní komunikační sítě
hodnota břemene: jednorázově 500,-Kč + DPH, s ohledem na přeložku
vyvolanou stavbou města
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv k bodu a), b), c), d)
Z: vedoucí OSM
T: 30. 11. 2013
________________________________________________________________________________
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4373/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Aleny Kousalové________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 944/117,
k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky, dle GP
č. 1636 – 512/2013 ze dne 6.5.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti - budovy
č.p. 1251 na pozemku parc.č. 926/3, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení věcného
břemene je paní Alena Kousalová, bytem Havířov – Šumbark, Lidická 935/24
za jednorázovou úhradu ve výši 13.400,- Kč+ DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2013
________________________________________________________________________________
4374/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 113/2, 113/4,
k.ú. Bludovice____________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 3688/53RM/2013, bod 1 ze dne 13.3.2013
schvaluje
zřízení věcného břemene k částem pozemků v majetku města a to
parc.č. 113/2, 113/4, k.ú. Bludovice za účelem umístění podzemního
kabelového vedení NN 0,4kV a přípojkové skříně, zn. IV – 12 – 8006913/2,
dle GP č. 3760 – 769/2012 ze dne 24.7.2013, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 za jednorázovou úhradu při výměře 21,12 m2,
ve výši 10.000,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.11. 2013
________________________________________________________________________________
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4375/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města parc.č. 360, 363, 374,
381/1, 390/1, 396/1, k.ú. Bludovice za účelem uložení podzemní metropolitní
optické sítě v rámci stavby :
„ Metropolitní optická síť Havířov – Podlesí, Studenstká, 17. listopadu – V.
etapa „, dle GP č. 3656 – 818/2012 ze dne 16.1.2013 ve prospěch společnosti
PODA a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ
702 00, IČ : 258 16 179 , za jednorázovou ve výši 5.000,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.11. 2013
________________________________________________________________________________
4376/64RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2662/1,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění zemního kabelového vedení přípojky
NN 0,4kV , zn. IP – 12 – 8013005/VB3 ( investor : Anna Němcová, bytem
Havířov – Prostřední Suchá, U Skleníků 333/12), dle GP č. 2747 – 300/2012
ze dne 13.6.2013, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem :
Děčín , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
za jednorázovou úhradu při výměře 16 m2, ve výši 10.000,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2013
________________________________________________________________________________
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4377/64RM/2013 - Provozování vodovodu v areálu bývalého dolu Dukla__________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o., IČ: 64084744,
na správu vodovodní přípojky v areálu bývalého dolu Dukla, Havířov-Dolní
Suchá, s účinností od 1. 8. 2013, za podmínek:
- předmět smlouvy:
areálový přivaděč pitné vody v délce 1104 m +
opravená VŠ
areálový rozvod pitné vody v délce 1186,25m
areálový rozvod provozní vody v délce 1153,75 m
- účel: zajištění všech smluvních vztahů a plateb souvisejících s dodávkou a
odběrem vody
- měsíční rozúčtování skutečné spotřeby vody odběratelům připojených ke dni
přejímky dle pokynů vlastníka
- průběžná kontrola těsnosti rozvodů vody a kontrola disciplíny odběratelů
v řádném provozování svých odběrných míst
- komunikace s hlavními dodavateli vody a potvrzení věcné správnosti jejich
faktur
- informování vlastníka rozvodů o dalších zájemcích o připojení.
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- odměna je stanovena na částku 4.416,- Kč měsíčně bez DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem příkazní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2013
________________________________________________________________________________
4378/64RM/2013 - Uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy s Městskou realitní agenturou,
s.r.o.____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku Středního odborného učiliště „BARON SCHOOL“ spol. s r.o.,
IČ: 47154136, na správu objektu bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102
na pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2,
k.ú. Havířov-město.
pověřuje
správou objektu bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102 na pozemku
parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, k.ú. Havířovměsto Městskou realitní agenturou, s.r.o. ode dne převzetí nemovitosti
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ukládá
předložit návrh dodatku č. 16 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSM
T: 11.9.2013

________________________________________________________________________________
4379/64RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 23,80 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Bezručova 11, Havířov-Podlesí,
p. Josefu Pannovi, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
4380/64RM/2013 - Souhlas s rozšířením nebytových prostor, záměr pronájmu nebytových
prostor_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření stávajících pronajatých prostor o výměře 20,40 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Chrpová 2, Havířov-Šumbark, nájemkyni
p. Monice Janiszewské, IČ: 62309005, o prostor chodby o výměře cca 7 m2,
za podmínky provedení stavebních úprav na vlastní náklady a změnou účelu
užívání těchto prostor
2. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Chrpová 2, Havířov-Šumbark,
p. Monice Janiszewské, IČ: 62309005, jako sklad k provozovně kadeřnictví
_______________________________________________________________________________
4381/64RM/2013 - Městské podnikatelské centrum
1. záměr pronájmu nebytových prostor
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor
3. výpověď nájemní smlouvy_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 104a,b, o výměře 37,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v 1. nadzemním
podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
spol. WACO Trade, s.r.o., IČ: 29397430, jako kancelář finančního poradce
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2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 303 o výměře
57,50 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město. Nájemné je stanoveno ve výši
287,- Kč/m2/rok bez DPH za podnikatelské plochy, 53,- Kč/m2/rok bez DPH
za společné prostory.
3. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – místnost č. 207 o výměře
59,20 m2 a podíl 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, z důvodu dluhu na nájemném
a službách
________________________________________________________________________________
4382/64RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor ve zdravotních střediscích_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,66 m2 v 1.
poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
nájemkyni MUDr. Elišce Szeligové, IČ: 48426041, dohodou k 31. 8. 2013
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,66 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, spol.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o., sídlo: Horní Těrlicko č.p. 532, Těrlicko,
k poskytování zdravotní péče v oboru zubního lékařství, 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. 9. 2013
2. prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 50,78 m2 v přízemí
objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, občanskému sdružení,
IČ: 66182921, k dalšímu provozování komunitního centra, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,04 m2 v 1.
poschodí zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí,
nájemkyním MUDr. Zdeňce Michnové a MUDr. Janě Vedrové, dohodou
k 31. 8. 2013
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,04 m2 v 1. poschodí
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí,
p.Janě Raszkové, IČ: 70962448, k provozování zubní laboratoře,
za podmínek:
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za laboratoř
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2013
________________________________________________________________________________
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4383/64RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 19,15 m2 v suterénu obytného domu
na Dlouhé tř. 61, Havířov-Město, p. Zdeňku Mikyskovi, jako sklad pro
vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2013
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 18,80 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Mládežnické 7, Havířov-Podlesí, nájemci p. Miroslavu Polákovi,
dohodou k 31. 8. 2013
pronájem nebytových prostor o výměře 18,80 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Mládežnické 7, Havířov-Podlesí, p. Jiřímu Smržovi, jako sklad pro
vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2013
3. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 60,36 m2 v suterénu obytného
domu ul. V. K. Klicpery 4, Havířov-Šumbark, nájemci Těšínskohavířovskému seniorátu Slezské církve evangelické a. v., IČ: 69624569,
dohodou k 31. 8. 2013
pronájem nebytových prostor o výměře 60,36 m2 v suterénu obytného domu
ul. V. K. Klicpery 4, Havířov-Šumbark, organizaci Evangelizační centrum
M.I.S.E., IČ: 73635511, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/měsíčně bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2013
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem
- stavební úpravy nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady,
bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
- účel: volnočasový klub pro mladé, ke konverzaci angličtiny pro všechny
generace, klub filmové tvorby pro mladé, klub maminek
- provozní doba zařízení do 21.00 hodin.
4. prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 96,02 m2 na Dlouhé
tř. 91, Havířov – Podlesí, nájemkyni p. Květuši Ďurišové, IČ: 13621262,
k dalšímu provozování prodejny textilu a prodejny kosmetiky, za podmínek:
- nájem na dobu určitou 10 let od 28. 8. 2013 do 31. 8. 2023
- nájemné 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře
13,77 m2
- nájemné 35,- Kč/m2/rok bez DPH za zpevněné plochy o výměře 82,23 m2
- platba nájmu a služeb měsíčně
- stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání
po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
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4384/64RM/2013 - Městské podnikatelské centrum
1. pronájem nebytových prostor
2. zrušení usnesení, pronájem nebytových prostor_____________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 17.7.2013 č. 4286/62RM/2013, bod 2., ve věci schválení
pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 110 o výměře 19,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 9,30 m2 v 1. nadzemním podlaží
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,
p. Petru Stařičnému, od 1. 9. 2013
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor - místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 6 m2, místnosti č. 403 o výměře 50,20 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 22,70 m2 ve 4. nadzemním
podlaží objektu Městského podnikatelského centra ul. Palackého 2,
Havířov-Město, spol. DaSt Inpo group s.r.o., IČ: 29441145, jako kancelář
stavební a projekční firmy, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou od 1. 9. 2013 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
2. pronájem nebytových prostor - místnosti č. 110 o výměře 19,60 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 9,30 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu
Městského podnikatelského centra ul. Palackého 2, Havířov-Město,
spol. SPEDELLI s. r. o, IČ: 2779853, kancelář k překladatelské,
tlumočnické činnosti a výuce cizích jazyků, 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 od 1. 9. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou,
v případě neplacení nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého
porušení nájemní smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní
náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
________________________________________________________________________________
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4385/64RM/2013 - Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 9,90 m2 v suterénu
obytného domu ul. Jedlová 6, Havířov-Šumbark, nájemci p. Karlu Tomáškovi,
o dalšího nájemce p. Petra Kvasnicu, ostatní podmínky nájemní smlouvy
se nemění
________________________________________________________________________________
4386/64RM/2013 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 63,80 m2 v 1. poschodí
objektu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. MADA servis s.r.o.,
IČ: 25871714, z původní výše nájemného 1.120,- Kč/m2/rok bez DPH
na nájemné ve výši 287,- Kč/m2/rok bez DPH
________________________________________________________________________________
4387/64RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. Nákupní 6, Havířov-Šumbark, nájemkyni
p. Renátě Šupákové, IČ: 71924728, z důvodu dluhu na nájemném a službách
________________________________________________________________________________
4388/64RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s. r. o. – doplnění nájemní smlouvy__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí movitého majetku – vybavení nebytových prostor o výměře
649,08 m2 v části D objektu Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemci spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ: 25385534:
1. původní vybavení v celkové současné hodnotě 3.843.617,64 Kč
(příloha č. 1 – 12 listů)
2. bývalý majetek SSmH v celkové hodnotě 1.101.523,80 Kč
(příloha č. 2 – 5 listů)
po dobu platnosti nájemní smlouvy
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2. doplnění nájemní smlouvy č. E/427/MJP/99 ze dne 22. 7. 1999 na nebytové
prostory o výměře 649,08 m2 v části D objektu Radnice č. p. 86,
ul.Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci spol. ZÁMEK Havířov, s. r. o.,
IČ: 25385534, a to:
čl. VIII. Ostatní ujednání,
6. Nájemce je povinen k 31. 1. kalendářního roku předat odboru správy
majetku aktualizovaný inventurní seznam poskytnutého vybavení
nebytových prostor – movitého majetku, odsouhlasený pronajímatelem
(zastupuje organizační odbor).
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 7 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/427/MJP/99
Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2013
________________________________________________________________________________
4389/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná, IČ: 61988600, pronájem nebytových prostor občanskému
sdružení DON BOSKO HAVÍŘOV o.s., IČ: 63024730, za podmínek:
- účel: keramická dílna
- výměra prostor: 30,20 m2
- doba nájmu: na dobu určitou 10 let od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023
- nájemné: 130,- Kč/m2/rok bez DPH
- úhrada nájemného a plateb za služby pololetně
________________________________________________________________________________
4390/64RM/2013 - Převod nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje podniku
– p. Richard Vaněk_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje podniku (§ 476 Obchodního zákoníku)
k nebytovým prostorám o výměře 41,03 m2 v suterénu obytného domu
ul. Makarenkova 6, Havířov-Město, z nájemce p. Richarda Vaňka,
IČ: 87970841, na p. Michaelu Šmídovou, IČ: 73271748
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
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- nájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: prodejna potravin
________________________________________________________________________________
4391/64RM/2013 - Smlouva o výpůjčce interiéru Historie psaná uhlím____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí a majetku nehmotného v celkové
pořizovací ceně 1 269 763,20 Kč, pořízeného pro vznik výstavní expozice
Historie psaná uhlím i z dotačních finančních prostředků, mezi statutárním
městem Havířov a příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČ: 00601250, sídlo: Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G,
na dobu určitou – na dobu trvání výstavní expozice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2013
________________________________________________________________________________
4392/64RM/2013 - Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení
Slavia HAVÍŘOV
___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
informativní zprávu o aktuální situaci v občanském sdružení Slavia HAVÍŘOV
v rozsahu důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4393/64RM/2013 - UŘ/10/OIV/13 - „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“ (číslo stavby
10064) -rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky_
Rada města Havířova
přiděluje
veřejnou zakázku UŘ/10/OIV/13 - „ Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“
(číslo stavby 12022) společnosti STRABAG a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, Na
Bělidle 198/21, IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 25.500.988,- Kč bez DPH
(30.856.195,48 Kč vč. DPH) a lhůtou realizace 95 dní
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rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky UŘ/10/OIV/13 - „Zóna Šumbark
II Za Teslou - 4. etapa“ (číslo stavby 10064) takto:
2. místo: EUROVIA CS, a.s., se sídlem 113 19 Praha 1,
Národní 10, IČ: 45274924
3. místo: PB SCOM s.r.o., se sídlem 753 01 Hranice, Hranice I-Město,
B.Němcové 685, IČ: 25397087
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o dílo k veřejné zakázce UŘ/10/OIV/13 - „Zóna Šumbark II Za
Teslou - 4. etapa“ (číslo stavby 10064)
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům
prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s.
Z: vedoucí OIV
T: 26.8.2013
2. předložit návrh smlouvy o dílo se společnosti STRABAG a.s. a doklady
k zadávacímu řízení UŘ/10/OIV/13 ke kontrole poskytovateli dotace (CRR)

3. předložit smlouvu o dílo k podpisu

Z: vedoucí OSR
T: 8/2013

Z: vedoucí OIV
T: 9/2013
________________________________________________________________________________
4394/64RM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – návrh na obsazení funkce zástupce města
v dozorčí radě společnosti a svolání mimořádné valné hromady_________
Rada města Havířova
žádá
představenstvo společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ 476 77 287 o svolání
mimořádné valné hromady k projednání volby kandidáta statutárního města
Havířov Ing. Petra Oborného na funkci člena dozorčí rady společnosti Depos
Horní Suchá, a.s.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti Depos Horní
Suchá, a.s., IČ 476 77 287, Ing. Petra Oborného k 30.09.2013
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navrhnout
znovuzvolení Ing. Petra Oborného, bytem Generála Svobody 272/21,
Havířov – Šumbark, do funkce člena dozorčí rady společnosti Depos
Horní Suchá, a.s. od 01.10.2013 na další tříleté funkční období
uložit
zástupcům města hlasovat na mimořádné valné hromadě Depos Horní
Suchá, a.s., IČ 476 77 287, pro zvolení Ing. Petra Oborného členem dozorčí
rady
ukládá
zaslat žádost představenstvu společnosti Depos Horní Suchá, a.s. o svolání
mimořádné valné hromady
Z: vedoucí OPS
T: srpen 2013
________________________________________________________________________________
4395/64RM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2012______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2012,
který byl projednán na valné hromadě starostů dne 27.06.2013
a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly
a interního auditu ze dne 05.04.2013 o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
4396/64RM/2013 - Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s.,
se sídlem Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ: 45193258
na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 220 000,- Kč na doplnění dětského
mobiliáře v Havířově do vnitrobloku ul. Kmochova a ul. Kosmonautů
a vnitrobloku ul. Mládí a ul. M. Pujmanové.
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pověřuje
primátora města podpisem darovací smlouvy
Z: vedoucí OKS
T: 09/2013

ukládá

zapracovat do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8
o 220 000,- Kč dle přílohy
Z: vedoucí EO
T: 12/2013
________________________________________________________________________________
4397/64RM/2013 - NAŘÍZENÍ, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
Komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu_________________________________________
Rada města Havířova
vydává
Nařízení, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla
za sjednanou cenu s účinností od 1.10.2013, ve znění dle přílohy a se změnou
článku 2 odst. 1) písmene a) a článku 5 odst. 3) (prodloužení doby bezplatného
stání na placeném parkovišti v Lokalitě A na 2 hodiny)
________________________________________________________________________________
4398/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČ: 61 98 87 23)
- konvektomat, invent. č. 37/22, v pořizovací ceně 393.356,40 Kč včetně DPH
________________________________________________________________________________
4399/64RM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č.792/18ZM/2013
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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zrušit
v usnesení č. 792/18ZM/2013 ze dne 25. 3. 2013 v části „schvaluje“ v bodě 3)
o předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2,
písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové
organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01
s účinností od 1. 5. 2013 odrážky 3:
– movitý majetek 2 klavíry Petrof, nábytek a hračky dle Přílohy č. 2
schválit
bezúplatný převod movitého majetku statutárního města Havířova příspěvkové
organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 IČ: 65 89 07 01
s účinností od 1. 5. 2013 a to:
- 2 klavírů Petrof v celkové pořizovací ceně 21.930,- Kč
________________________________________________________________________________
4400/64RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská_____________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí ve věci zahraniční pracovní cesty Mgr. Elišky Tomíčkové, ředitelky
Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace ve dnech 24.9. 29.9. 2013.
________________________________________________________________________________
4401/64RM/2013 - Zahájení školního roku 2013/2014 v 1. třídách základních škol,
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2013/2014 v 1.
třídách základních škol dne 2. září 2013 takto:
Ing. Petra Smrčka na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329 okres
Karviná
Bc. Moniku Havlíčkovou na Základní školu Havířov-Město
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace
p. Miroslava Polaka na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace
Ing. Karla Šlachtu na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace
p. Vojtěcha Kozáka na Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná
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RNDr. Vladimíra Macha na Základní školu Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537
okres Karviná
p. Jarmilu Světlíkovou na Základní školu Havířov-Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
Ing. E. Heczka na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372
okres Karviná
Mgr. Radka Kupczaka na Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem
vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
Ing. Zdeňka Osmanczyka na Základní školu a Mateřskou školu
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
PaedDr. Miladu Halíkovou na Základní školu Havířov-Šumbark
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
Ing. Pavola Jantoše na Základní školu Havířov-Šumbark
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
Mgr. Michaelu Horňákovou na Základní školu Havířov-Šumbark
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
Bc. Daniela Pawlase na Základní školu Havířov-Šumbark Školní 1/814
okres Karviná, příspěvková organizace
paní Alici Hegyi na Základní školu Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace
Ing. Jiřího Martinka na Základní školu a Mateřskou školu
Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace
Mgr. Věru Novákovou na Základní školu Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
ukládá
oznámit schváleným zástupcům přesnou hodinu a místo zahájení školního
roku 2013/2014 v 1. třídách výše jmenovaných škol
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013
________________________________________________________________________________
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4402/64RM/2013 - Kronika města Havířova za rok 2012________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text Kroniky města Havířova za rok 2012 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4403/64RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2013 z mimosportovní sféry v celkové výši
7 880,- Kč panu Jiřímu Vavříkovi, bytem Mánesova 42, Havířov – Město,
na projekt Propagace a vzdělávání v oboru včelařství mezi mládeží
a ostatními občany
2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem
neschvaluje
poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2013 ze sportovní sféry v celkové výši 59 400,- Kč,
a to takto:
30 000,- Kč Handicap Sport Clubu Havířov, IČ 01 26 05 96, na činnost klubu
a navýšení dotace na 10. havířovský turnaj v boccie
29 400,- Kč Amatérskému fotbalovému klubu Těžká váha, IČ 01 78 17 40,
na projekt “Volnočasové aktivity dětí a mládeže z vyloučených
lokalit Havířov – Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá“
________________________________________________________________________________
4404/64RM/2013 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2013 v Havířově________
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční
ve dnech 16.09. - 22.09.2013 a uspořádání Evropského dne bez aut dne
20.09.2013
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ukládá
1. projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s., poskytnutí bezplatné přepravy
na den 20.09.2013
Z: vedoucí OKS
T: září 2013
2. organizačně zajistit akce k Evropskému týdnu mobility, vč. Evropského
dne bez aut
Z: vedoucí OŠK
T: září 2013
3. základním školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat v rámci
Evropského týdne mobility dle jejich možností aktivity zaměřené
na předmětnou problematiku
Z: vedoucí OŠK
T: září 2013

pověřuje

primátora statutárního města Havířov podpisem Charty 2013 pro Evropský
týden mobility
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013
________________________________________________________________________________
4405/64RM/2013 - Žádost o povolení prodloužení hudební produkce – zahradní prostory
Pohostinství na Pacalůvce__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci, že žádost o povolení prodloužení hudební produkce – zahradní
prostory Pohostinství na Pacalůvce, ze dne 14. 8. 2013, nebyla podána ve
stanovené lhůtě 40 dnů před konáním akce
povoluje
prodloužení hudební produkce v zahradních prostorách Pohostinství na
Pacalůvce, kterou pořádá Martin Klimsza, nájemce Pohostinství na Pacalůvce,
Padlých hrdinů 1, Havířov-Životice, dne 23. 8. 2013,
v době od 18,00 hod. do 24,00 hod.
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013
________________________________________________________________________________
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4406/64RM/2013 - Změna v komisi BESIP Rady města Havířova_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci člena Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města
Havířova Mgr. Rostislava Macka z důvodu změny bydliště mimo území města
________________________________________________________________________________
4407/64RM/2013 - Stavba č. 11032 „KDLJ rekonstrukce střechy B “ - dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 753/OIV/13_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 753/OIV/13 čl. VII odst. 1
a z Přílohy č. 1 k SoD stavební práce za cenu - 109 913,74 Kč bez DPH,
tj. - 132 995,63 Kč včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 753/OIV/13 čl. VII odst.1 a Přílohy
č.1 k SoD o dodatečné stavební práce za cenu 73 169,97 Kč bez DPH,
tj. 88 535,66 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 2
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů SO 01 a SO 02 Přílohy
č. 1 k SoD č.753/OIV/13 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 753/OIV/13 na provedení stavby
“ KDLJ rekonstrukce střechy B“ v rozsahu bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 753/OIV/13 ze dne 28.6.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.753/OIV/13
ze dne 28.6.2013
Z: vedoucí OIV
T: 31.8. 2013
________________________________________________________________________________
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4408/64RM/2013 - Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.1818/OIV/2011____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11 ve výši 25 331 691,- Kč
bez DPH (30 398 029,- Kč vč. DPH), která slouží k úhradě objektivně
nepředvídaných dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení
stavby č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1818/OIV/11 Čl. II a Přílohy č. 2 této
SoD o dodatečné stavební práce na stavebních objektech v lokalitě Bludovice
SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a v lokalitě Dolní Datyně SO 01,
SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 za cenu 8 130 229 Kč bez DPH
(9 837 577,03 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 3
2. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů v lokalitě Bludovice
SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a v lokalitě Dolní Datyně SO 01,
SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1818/OIV/11
související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 3 k čerpání rezervy ke Smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11
na provedení stavby „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“,
v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, se Sdružením pro odkanalizování
města Havířova, sestávajícího ze společností Metrostav a.s., IČ: 00014915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257 a D.I.S., spol. s r.o, IČ: 46975616
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 1818/OIV/11 ze dne 26.10.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11
ze dne 26.10.2011
Z: vedoucí OIV
T: do 15 dnů od
doručení stanoviska
ze SFŽP
________________________________________________________________________________
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4409/64RM/2013 - Stavba č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1817/OIV/2011_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 1817/OIV/11 ve výši 24.903.820,- Kč bez
DPH (29.884.584,- Kč vč. DPH), která slouží k úhradě objektivně
nepředvídaných dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení
stavby č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1817/OIV/11 Čl. II a Přílohy č. 2 této
SoD o dodatečné stavební práce na stavebních objektech v lokalitě
Dolní Suchá SO DS.01, SO DS.03, SO DS.04, SO DS.5, SO DS.06
a v lokalitě Prostřední Suchá SO PS.02, SO PS.04, SO PS.05 za cenu
3 763 723,90 Kč bez DPH (4 554 105,92 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 3
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1817/OIV/11 dle Čl. II a Přílohy
č. 2 této SoD ze stavebních objektů v lokalitě Dolní Suchá SO DS.01,
SO DS.02, SO DS.05 a SO DS.06 stavebních prací za cenu - 551 100,90 Kč
bez DPH (- 666 832,09 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 4
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů v lokalitě Dolní Suchá
SO DS.01, SO DS.02, SO DS.03, DS.04, SO DS.05, SO DS.06 a v lokalitě
Prostřední Suchá SO PS.02, SO PS.04, SO PS.05, Přílohy č. 2 ke Smlouvě
o dílo č.1817/OIV/11 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 3 k čerpání rezervy ke Smlouvě o dílo č. 1817/OIV/11
na provedení stavby „Splašková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“,
v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, se Sdružením pro odkanalizování
města Havířova, sestávajícího ze společností Metrostav a.s., IČ: 00014915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257 a D.I.S., spol. s r.o, IČ: 46975616
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 1817/OIV/11 ze dne 26.10.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1817/OIV/11
ze dne 26.10.2011
Z: vedoucí OIV
T: do 15 dnů od
doručení stanoviska
ze SFŽP
________________________________________________________________________________
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4410/64RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 81. - 84., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 81. - 84., dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
4411/64RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace MŠ Švabinského o souhlas s převodem
částky 65 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního_____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci MŠ Švabinského převod částky 65 000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního, dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
4412/64RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – červen 2013________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 –
červen 2013, dle důvodové zprávy a příloh.
________________________________________________________________________________
4413/64RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního
plánu Orlové__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního plánu
Orlové v rozsahu přílohy
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního plánu
Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, Odboru výstavby.
Z: vedoucí OÚR
T: 2.9.2013
________________________________________________________________________________
4414/64RM/2013 - Odstoupení od realizace projektu „1. Metropolitní síť města Havířova“___
Rada města Havířova
bere na vědomí
zamítnutí žádosti města o posunutí ukončení realizace projektu „1. Metropolitní
síť města Havířova“ na 30.6.2015
schvaluje
1. odstoupení od realizace projektu „1. Metropolitní síť města Havířova“,
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07391 dle důvodové zprávy
2. zrušení zadávacího řízení ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města
Havířova – výběr zpracovatele na projekční práce k MAN“ v souladu
s ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu odstoupení od realizace
projektu „1. Metropolitní síť města Havířova“ pro jeho nerealizovatelnost
ve schváleném termínu do 31.8.2014
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
dokumentu Oznámení o změně v projektu – odstoupení od realizace projektu
„1. Metropolitní síť města Havířova“ a dokumentů souvisejících s ukončením
zadávacího řízení ZPŘ/17/OSR/12 – „Metropolitní síť města Havířova – výběr
zpracovatele na projekční práce k MAN“
ukládá
1. zpracovat dokument Oznámení o změně v projektu – odstoupení od realizace
projektu
Z: vedoucí OSR
T: 8/2013
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2. zajistit oznámení o zrušení zadávacího řízení
Z: vedoucí OPS
T: 8/2013
________________________________________________________________________________
4415/64RM/2013 - Žádost o dotaci z Operačního programu „Přeshraniční spolupráce
2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro mikroprojekt
na výstavba multifunkčního hřiště Datyňka s názvem projektu
„Bav se a uč“.___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
2007-2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů
na Výstavbu multifunkčního hřiště Datyňka s názvem projektu „Bav se a uč“
dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora města Havířova pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka
podpisem žádosti o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k předložení
žádosti o dotaci
________________________________________________________________________________
4416/64RM/2013 - Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní
prostředí a přijetí této podpory_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí a
přijetí této podpory na projekt s názvem Revitalizace objektu Poradenského
střediska pro rodinu a dítě na ul. Atriová 5 v Havířově – Městě
Z: ředitel SSmH
T: září 2013
________________________________________________________________________________
4417/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím finanční podpory z OP LZZ Domovem
seniorů Havířov, p.o.______________________________________________
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem
J.Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí finanční podpory z OP LZZ
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pro projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců Domova seniorů
Havířov, p.o.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2015
________________________________________________________________________________
4418/64RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím věcných darů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přijetí věcného daru od Globus ČR, k.s. – divize 4019, Kostelecká 822,
Praha 9, IČ:63473291 na pohoštění pro klienty a jejich rodiče na letní
akci – Zahradní slavnost v hodnotě 2 635,71Kč
2. přijetí věcného daru od Chlebkové Dagmar, Horní Bludovice č.145
– zbytky látek a vln pro naše terapeutické činnosti v hodnotě 2 420,--Kč
________________________________________________________________________________
4419/64RM/2013 - Registrace nové ambulatní služby denního stacionáře „Stacionář Lipová“
od 1.1.2014, navýšení kapacity organizace, navýšení počtu pracovníků____
Rada města Havířova
schvaluje
1.zaregistrování nové ambulantní služby denního stacionáře“Stacionář Lipová“
od 1.1.2014
2.navýšení kapacity organizace ze 108 na 111 klientů
3.navýšení počtu pracovníků o 1 zaměstnance a to na 50 zaměstnanců
________________________________________________________________________________
4420/64RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi (Slovinsko)
ve dnech 1.- 4.8.2013______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj a Ing. Jiřího Šebesty, člena Rady města Havířova
do partnerského města Zagorje ob Savi ve Slovinsku, která se uskutečnila
ve dnech 1.- 4.8. 2013 z důvodu účasti na městských slavnostech,
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
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4421/64RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku – 47. Festival
dalmatských kapel Omiš 2013______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka
a členky rady města p. Alice Hegyi do Omiše v Chorvatsku ve dnech
4. – 8. července 2013.
________________________________________________________________________________
4422/64RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Mukačeva (Ukrajina) ve dnech
26. – 29. září 2013________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela
Pawlase a náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka
do Mukačeva, která se uskuteční ve dnech 26. – 29. září 2013 na základě
osobního pozvání p. Zoltana Lendla, primátora města Mukačeva.
________________________________________________________________________________
4423/64RM/2013 - EXPO REAL 2013 – schválení účasti města, uzavření Smlouvy
o poskytnutí služeb na veletrhu s MS krajem, zahraniční pracovní cesta___
Rada města Havířova
schvaluje
1. účast statutárního města Havířova a prezentaci projektů a aktivit
na 16. Mezinárodním odborném veletrhu komerčních nemovitostí EXPO
REAL 2013 v Mnichově v Německu, který se koná ve dnech
7. až 9. října 2013
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb na veletrhu EXPO REAL 2013
v Mnichově s Moravskoslezským krajem dle Přílohy
3. zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Petra Smrčka na veletrh realitních a investičních příležitostí EXPO
REAL 2013, ve dnech 6. - 9.10.2013 v Mnichově (Německo)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o poskytnutí služeb na veletrhu EXPO REAL 2013 v Mnichově
________________________________________________________________________________
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4424/64RM/2013 - Vyhodnocení zadávacího řízení a schválení podmínek nového zadávacího
řízení – Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zrušení zadávacího řízení pod označením ,,Dodávka gymnastického vybavení
tělocvičny“ v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele uvedené
v důvodové zprávě, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval.
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres
Karviná, IČ: 62331230, podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávku „Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny II“:
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení
2. seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva o zahájení zadávacího řízení:
- DIONY Sports International, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 28646959
- Radek Šmíra, Výroba sportovních potřeb, Frýdlant nad Ostravicí,
IČ: 66749361
- Mgr. Vilém Kocián, Praha-Radotín, IČ: 15065677
- JIPAST akciová společnost, Hradec Králové, IČ: 25944711
- SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26845431
- V SPORT HK s.r.o., Gebauerova 1420, Hradec Králové, IČ: 27 49 78 95
- Pesmenpol, spol. s r.o., Prešov, IČ: 36507881
- Coma-Sport Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice, Polska, Regon: 243273280
- POLSPORT Sp. z o.o., Szamocin, Polska, Regon: 570077432
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
4. složení hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a posouzení a hodnocení nabídek takto:
člen (náhradník)
1. Mgr. Helena Klimšová (Mgr. Janka Potáčová)
2. Mgr. Jiří Kotaška (Mgr. Lubor Suder)
3. Ing. Dresslerová Martina (Ing. Marcela Kasalíková)
4. Mgr. Viktor Kalousek (Mgr. Jana Tesařová)
5. Mgr. Tomáš Kauba (Mgr. Vladimír Smolka)
6. Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora (Vojtěch Kozák, člen RMH)
5. zadávací lhůta 45 dnů

60
USNESENÍ
z 64. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.8.2013

6. odkládací podmínku, na základě níž nabude část plnění týkající se 2. etapy
dodávky účinnosti až dnem, kdy budou přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu města na 2. etapu veřejné zakázky
________________________________________________________________________________
4425/64RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.9.2013

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/72 864/Miš/2013

V Havířově dne 12.9.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 65. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.9.2013 – I.část
4426/65RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 65. schůzi RMH, konanou dne 11.9.2013
4427/65RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 64. schůze Rady města Havířova
4428/64RM/2013 - Schválení programu 65.schůze RMH, konané dne 11.9.2013
4429/65RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4430/65RM/2013 - Informativní zpráva o vyhodnocení zákroku MP Havířov
ze dne 17.8. a 18.8.2013 na ul. Dukelská v Havířově-Šumbarku
4431/65RM/2013 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova
4432/65RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
4433/65RM/2013 - Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové - zahájení
otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
4434/65RM/2013 - VZ „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov
– 2. etapa“ – rozhodnutí o námitkách uchazeče
4435/65RM/2013 - Mimořádná přidělení obecních bytů
4436/65RM/2013 - Přidělení jiných obecních bytů
4437/65RM/2013 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
4438/65RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
4439/65RM/2013 - Zásady hospodaření s majetkem města
4440/65RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá
4441/65RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Květuše Tomanová
4442/65RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanislav a Andrzej Waclawikovi
4443/65RM/2013 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku
mezi ul. Chatařskou a Prachatickou
4444/65RM/2013 - Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě
4445/65RM/2013 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark
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4446/65RM/2013 - Úhrada nájemného za užívání pozemku parc. č. 1415/1 pro účely
realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města
Prostřední Suchá“
4447/65RM/2013 - Smluvní vztah pro stavbu : „Obchodní a společenské centrum
Havířov – Skleníky“
4448/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál
Havířov“
4449/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen
4450/65RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.
4451/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. SMP Net, s.r.o.
4452/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. Telefónica Czech Republic, a.s.
4453/65RM/2013 - Uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
4454/65RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4455/65RM/2013 - Obecný záměr pronájmu objektu na ul. Mánesova č. p. 1102,
Havířov-Město
4456/65RM/2013 - Poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra
talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015
4457/65RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech
4458/65RM/2013 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
4459/65RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy
4460/65RM/2013 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou,
obecný záměr pronájmu nebytových prostor
4461/65RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti
4462/65RM/2013 - Žádost o snížení nájemného
4463/65RM/2013 - Žádost o souhlas se stavebními úpravami a snížením výměry pronajatých
nebytových prostor
4464/65RM/2013 - Využití majetku po zemřelém
4465/65RM/2013 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti
Technické služby Havířov a.s. – změna usnesení
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4466/65RM/2013 - Svěření pravomocí Radě města Havířova-rozpočtová opatření
-úprava a doplnění usnesení
4467/65RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2013
4468/65RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace MŠ Petřvaldská o souhlas
s převodem částky 60 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
4469/65RM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
4470/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
4471/65RM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová
4472/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov a změna použití
výše schválených investičních dotací na rok 2013 – ZŠ Na Nábřeží
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z 65. schůze Rady města Havířova,
konané dne 11.9.2013
I.část
4426/65RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 65. schůzi RMH, konanou dne 11.9.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 65. schůze Rady města Havířova,
konané dne 11.9.2013
Ing. Jiřího ŠEBESTU
________________________________________________________________________________
4427/65RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 64. schůze Rady města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 64. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.8.2013.
________________________________________________________________________________
4428/65RM/2013 - Schválení programu 65.schůze RMH, konané dne 11.9.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.9.2013
dle upravené přílohy
________________________________________________________________________________
4429/65RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
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4107/60RM/2013

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

vypouští
ze sledování tato usnesení:
3166/47RM/2012
3578/52RM/2013
3688/53RM/2013
3785/54RM/2013
4095/60RM/2013
4178/60RM/2013
4214/62RM/2013
4259/62RM/2013
4270/62RM/2013
4272/62RM/2013
4281/62RM/2013
4321/62RM/2013
4322/62RM/2013
4323/62RM/2013
4348/64RM/2013
4361/64RM/2013
4370/64RM/2013
4378/64RM/2013

Pravidla pro zařazení bytů v domech, ve kterých proběhla
komplexní sanace po 1.1.2009, k pronájmu mimo bytové
pořadníky formou veřejné soutěže
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“- doplnění
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
VZ/13/ŠK/MRA/13 - „Výměna oken v ZŠ Gorkého
1/329, Havířov-Město“ - č. stavby 13017 – rozhodnutí
o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Vnitřní
integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ – uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 661/ORG/2013
VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží
49/1374, Havířov-Město“ - č. stavby 13019 – rozhodnutí
o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Záměr výpůjčky částí pozemků k.ú. Havířov-město, parc.
č. 425/2, 435 a 441, společnosti TURČINA s. r. o., pro
účely výstavby parkoviště a plánovací smlouva
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP
Net, s.r.o.
Pronájem nebytových prostor – kanceláře v části H
objektu Radnice
OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T. G. Masaryka
– zhotovitel“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o
výběru nejvhodnější nabídky
Stavba č. 1031 - „Kino Centrum Havířov“ – odpověď
na dopis VOKD a.s. ze dne 4.6.2013, adresovaný členům
RMH
„Odkanalizování částí města Havířova“ – uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 631/OIV/09
Ukončení přidělování bytů z pořadníků na obecní byty
a zastavení vyhlašování záměrů pronájmu obecních bytů
mimo pořadník na základě veřejné soutěže
Odpověď na dopis od p. Dudové
Ukončení pronájmu pozemků v k.ú. Havířov-město
Uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy s MRA, s.r.o.
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4394/64RM/2013
4401/64RM/2013
4404/64RM/2013
4405/64RM/2013
4407/64RM/2013
4413/64RM/2013
4414/64RM/2013

Depos Horní Suchá, a.s. – návrh na obsazení funkce
zástupce města v dozorčí radě společnosti a svolání
mimořádné valné hromady
Zahájení školního roku 2013/2014 v 1. třídách základních
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2013
v Havířově
Žádost o povolení prodloužení hudební produkce –
zahradní prostory Pohostinství na Pacalůvce
Stavba č. 11032 „KDLJ rekonstrukce střechy B “ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 753/OIV/13
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č.
3 Územního plánu Orlové
Odstoupení od realizace projektu „1. Metropolitní síť
města Havířova“

________________________________________________________________________________
4430/65RM/2013 - Informativní zpráva o vyhodnocení zákroku MP Havířov
ze dne 17.8. a 18.8.2013 na ul. Dukelská v Havířově-Šumbarku__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Informativní zprávu o vyhodnocení zákroku MP Havířov
ze dne 17.8. a 18.8.2013 na ul. Dukelská v Havířově-Šumbarku,
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4431/65RM/2013 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova, ve znění dle přílohy č. 1 a 2 s účinností dnem schválení
ukládá
Městské realitní agentuře, s.r.o. realizovat přidělování bytů v souladu se
schválenými Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: dnem účinnosti Zásad
________________________________________________________________________________
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4432/65RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.8.2013 do 1.9.2013 dle schváleného
pořadníku, nebo na základě samostatného usnesení rady města,
dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb 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
________________________________________________________________________________
4433/65RM/2013 - Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové - zahájení
otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „IPRM pro IOP Zóna Šumbark Za Teslou „Regenerace
obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové “
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti

ano (měsíční)
ne
ano
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

1.600.000,-Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 04/2014
ukončení nejpozději do 31.10.2014
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7. základní hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky

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“) - čestným prohlášením,
podle § 53 odst.3 zákona
předložením a dle § 57 odst.2
zákona
- výpisu z evidence Rejstříku
trestů [odst. 1 písm. a) a b)]
- potvrzení příslušného
Finančního úřadu a ve vztahu ke
spotřební dani čestného
prohlášení [odst. 1 písm. f)]
- potvrzení příslušného orgánu či
instituce [odst. 1 písm. h)]
- čestného prohlášení [odst. 1
písm. c) až e) a g) až k)]
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 osoby
hlavního stavbyvedoucího a
stavbyvedoucího

10. profesní kvalifikační předpoklady:

11. ekonomická a finanční způsobilost:

prohlášení podle § 50 odst.1
písm. c) zákona

12. technické kvalifikační předpoklady:

podle § 56 zákona
- seznam nejméně čtyř
významných stavebních prací dle
předmětu veřejné zakázky
provedených dodavatelem za
posledních 5 let
- osvědčení objednatelů o řádném
plnění čtyř nejvýznamnějších
zakázek uvedených v seznamu
významných stavebních prací
s minimálním finančním
objemem 40 mil. Kč bez DPH za
každou stavební práci samostatně
- osvědčení o vzdělání pro osobu
hlavního stavbyvedoucího
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(diplom osvědčující
vysokoškolské vzdělání
stavebního směru)
- profesní životopis hlavního
Stavbyvedoucího prokazující
praxi v oboru pozemního
stavitelství minimálně 5 let
- profesní životopis se
zkušenostmi hlavního
stavbyvedoucího nebo
stavbyvedoucího s min. 2 stavby
bytové či občanské vybavenosti
v rozsahu min. 20 mil. Kč bez
DPH za každou stavbu obsahující
realizaci zateplení kontaktním
zateplovacím systémem, výměnu
oken a rekonstrukci střechy
- odbornou způsobilost autorizaci
podle zákona 360/1992 sb.
v oboru pozemního stavitelství
(doklad o autorizaci)
- osvědčení o vzdělání pro osobu
stavbyvedoucího (diplom
osvědčující vysokoškolské nebo
středoškolské vzdělání
stavebního směru)
- profesní životopis
stavbyvedoucího prokazující
praxi v předmětu veřejné zakázky
minimálně 5 let
- zkušenosti s alespoň min. 2
stavby bytové či občanské
vybavenosti v rozsahu min. 20
mil. Kč bez DPH za každou
stavbu obsahující realizaci
zateplení kontaktním
zateplovacím systémem, výměnu
oken a rekonstrukci střechy
- odbornou způsobilost autorizaci
podle zákona 360/1992 sb.
v oboru pozemního stavitelství
(doklad o autorizaci)
- osvědčení o vzdělání pro osobu
bezpečnostního technika (diplom
osvědčující vysokoškolské nebo
středoškolské vzdělání
stavebního směru)
- profesní životopis
stavbyvedoucího prokazující
praxi v předmětu veřejné zakázky
minimálně 5 let
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- přičemž působil jako
bezpečnostní technik minimálně
u 3 obdobných zakázek, jako je
předmět výběrového řízení ve
finančním objemu min. 20 mil.
Kč bez DPH
- dodavatel předloží vzorky zboží
Určeného k dodání. Jde o vzorek
profilu okna.
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen
náhradník
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Jiří Martínek
2. Ing. Pavol Jantoš
Martin Cyž
3. Ing. Pavel Merta
Ing. Jiří Šebesta
4. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
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

pověřuje
Městskou realitní agenturu, s.r.o., v souladu s mandátní smlouvou č.
612/OPS/07, ve znění jejich dodatků, zajištěním realizace investiční akce „
Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové“ včetně:
- Realizace zadávacího řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové“
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.
hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. Zákona a zároveň posouzení kvalifikace dle § 59 zákona.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
________________________________________________________________________________
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4434/65RM/2013 - VZ „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov
– 2. etapa“ – rozhodnutí o námitkách uchazeče_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení a výběru nejvhodnější
nabídky u veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
města Havířov – 2. etapa“ podaných uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o.,
IČ: 26830272, ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám uchazeče Stavby-Okna-Doležal, s..r.o., IČ: 26830272, proti
rozhodnutí zadavatele o vyloučení a výběru nejvhodnější nabídky u veřejné
zakázky „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2.
etapa“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí a oznámení o námitkách uchazečům
Z: MRA, s.r.o.
T: 16.9.2013
________________________________________________________________________________
4435/65RM/2013 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________
Rada města Havířova
I.
schvaluje
1. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Město p. Janě Wislové, t.b. Svornosti 86/2,
Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou
uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno
měsíčně
2. mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo třípokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město paní Renátě Makové,
t.b. Tovární 338, Rýžoviště pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné
bude hrazeno měsíčně
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II.
neschvaluje
1. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby chválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města paní Jolaně Ondrášikové, t.b. Anglická 760/5d,
Havířov-Šumbark
2. mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark manž. Janu Žigovi a Mileně
Žigové, t.b. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark
3. mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového
bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města paní Kristině Danišové,
t.b. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark
4. mimořádné přidělení obecního jednopokojového nebo dvoupokojového
bytu se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí
paní Darině Pawlasové, t.b. Obránců míru 703/13, Havířov-Šumbark
5. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města paní Matyldě Jóniové, t.b. 17. listopadu 1105/24,
Havířov-Podlesí
6. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním n
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark, který vznikne rekonstrukcí bytu o vel. 1+5
p. Janu Kubálkovi, t.b. M. Pujmanové 1112/4, Havířov-Šumbark
III.
ruší
usnesení č.4239/62RM/2013 ze dne 17.07.2013
schvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě HavířovMěsto manž. Michalu Kylarovi, t.b. 17.listopadu 1252/12, Havířov-Podlesí a
Heleně Kylarové, t.b. Pomezní 48, Vratimov – Horní Datyně pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými
Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
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4436/65RM/2013 - Přidělení jiných obecních bytů______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 15 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období, v domě na ul. Fibichova 227/21 v Havířově-Městě p. Barboře
Kelnerové, t.b. Fibichova 227/21, Havířov-Město pod podmínkou, že
nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými
Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2. přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období, který vznikne
rekonstrukcí bytu o vel. 1+5 v lokalitě Havířov-Šumbark
p. Lence Rožanské, t.b. M. Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena
v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Národní tř. 581/12 v Havířově-Městě
manž. Věře Sedláčkové a Jiřímu Sedláčkovi, t.b. Plynárenská 666/11,
Havířov-Prostřední Suchá pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami a v době,
kdy bude předmětný byt právně volný
4. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+4
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Švabinského 1/996 v Havířově-Městě
Ing. Zdeňku Osmanczykovi, t.b. 17. listopadu1110/34, Havířov-Podlesí
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena
v souladu s platnými Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt
právně volný
________________________________________________________________________________
4437/65RM/2013 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 14 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Konzumní 382/14 v Havířově-Šumbarku
s p. Jaroslavem Havalou, t.b. Konzumní 382/14, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena
v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
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2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 o vel. 1+1
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Mánesova 989/42 v Havířově-Městě
s p. Janem Jurošem, t.b. Mánesova 989/42, Havířov-Město pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu s platnými
Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
a
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 11.973,- Kč panu Janu Jurošovi,
t.b. Mánesova 989/42, Havířov-Město pod podmínkou, že na základě
uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,
tj. 11.972,- Kč jmenovaným řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
4438/65RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného
nájmu mezi p. Alžbětou Křížovou, t.b. A.S. Puškina 910/3, Havířov-Město
a jejím vnukem p. Michalem Fantou, t.b. A.S. Puškina 910/3,
Havířov-Město k bytu č. 12 o vel. 1+3 v domě na téže adrese
2. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Martou Švecovou a jejími syny Romanem Švecem a Jiřím Švecem,
t.b. Antala Staška 1089/6, Havířov-Město k bytu č. 5 o vel. 1+2. v domě
na téže adrese
3. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Petrem Kollinerem a Bohuslavou Kollinerovou a jejich dcerou
Soňou Kollinerovou, t.b. Generála Svobody 279/26, Havířov-Šumbark
k bytu č. 6 o vel. 1+3 v domě na téže adrese
4. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Jarmilou Tyronovou a jejím vnukem Danielem Tyronem,
t.b. Josefa Hory 1098/7, Havířov-Město k bytu č. 9 o vel. 1+2 v domě
na téže adrese
5. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Ludmilou Vrbovou, t.b. Horymírova 1172/5, Havířov-Město
a vnukem Markem Kramným a jeho manželkou Lucií Kramnou,
t.b. Konzumní 382/14, Havířov-Šumbark k bytu č. 9 o vel. 1+3 v domě
na ul. Konzumní 382/14, Havířov-Šumbark
6. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Věrou Nemsilovou a jejím synem Davidem Nemsilou,
t.b. Vrchlického 1468/38, Havířov-Podlesí k bytu č. 17 o vel. 1+2
v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
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4439/65RM/2013 - Zásady hospodaření s majetkem města_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
Zásady hospodaření s majetkem města, ve znění dle přílohy, s účinností
od 1.10.2013
________________________________________________________________________________
4440/65RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, ostatní plocha
o výměře cca 60 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Jiřímu Mazurovi
a Elence Mazurové, bytem Říjnová 10, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem
zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou
o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4441/65RM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Květuše Tomanová______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
výkup pozemku parc.č. 2655/4, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 866 m2,
kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace
Hornická ve vlastnictví paní Květuše Tomanové, bytem Karviná-Nové Město,
V Nádvoří 1265/7 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 344 322,- Kč,
(tj. cca 397,60 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4442/65RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanislav a Andrzej Waclawikovi_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
výkup pozemku parc.č. 900/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 154 m2,
na kterém se nachází část MK Na Kempách a části pozemku parc.č. 890, orná
půda o výměře cca 40 m2, za účelem vybudování výhybny a pro výstavbu
cyklostezky, vše kat. území Bludovice (přesná výměra bude určena na základě
GP) ve spoluvlastnictví: pana Andrzeje Waclawika, vlastníka podílu ve výši
1/10 a pana Stanislava Waclawika,vlastníka podílu ve výši 9/10, oba bytem
Havířov-Město, Hlavní třída 260/17 za smluvní cenu ve výši cca 97 000,-Kč,
(tj. 500,- Kč/m2)
_______________________________________________________________________________
4443/65RM/2013 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi
ul. Chatařskou a Prachatickou_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
pro účely výstavby chodníku mezi ulicemi Chatařská a Prachatická
v Havířově–Dolní Suché výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá,
parc. č. 2275/2 v rozsahu dle zaměření cca 25 m2,
prodávající: manž. Rudolf Žák, Květoslava Žáková, Marušky Kudeříkové
1162/8, Havířov – Město, za kupní cenu: 376,64 Kč/m2, tj. za výměru
cca 25 m2 celkem cca 9.416,-Kč
________________________________________________________________________________
4444/65RM/2013 - Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1295/OSM/09
ze dne 21.09.2009, uzavřené na prodej pozemku parc. 648, na část pozemku
parc.č. 649/1, na část pozemku parc.č. 649/3 o celkové výměře cca 3 300 m2
a stavby čp. 806 na pozemku parc.č. 648, vše v kat. území Havířov-město,
se společností Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava,
Velká 2984/23, IČ: 278 36 185, s tím, že společnost Zelené terasy, a.s.
ke dni 30.8.2013 nezahájila výstavbu polyfunkčního domu a nepředložila
záruční listinu na bankovní záruku ve výši 6 200 000,- Kč.
________________________________________________________________________________
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4445/65RM/2013 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o výpůjčce části pozemku parc.č. 2469/3 o výměře cca 2 400 m2,
k.ú. Šumbark za účelem využívání jako autocvičiště pro provozovatele
autoškol s místem podnikání v Havířově
_______________________________________________________________________________
4446/65RM/2013 - Úhrada nájemného za užívání pozemku parc. č. 1415/1 pro účely
realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města
Prostřední Suchá“_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 3069 „Odkanalizování Havířova, část města
Prostřední Suchá“ úhradu nájemného za užívání části pozemku
k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/1 orná půda, v rozsahu 1444 m2,
vyčísleném dodavatelem stavby
vlastník pozemku: Świder Czeslaw, Hornosušská 1081/64,
Havířov – Prostřední Suchá
nájemné: dohodou 30,-Kč/m2/rok, za období: od 1. 12. 2012 do 15. 8. 2013,
tj. za 8,5 měsíce při výměře 1444 m2 celkem 30.685,-Kč.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1215/OSRM/2005.
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4447/65RM/2013 - Smluvní vztah pro stavbu : „Obchodní a společenské centrum
Havířov – Skleníky“______________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 189/5RM/2011, bod 3 ze dne 12.1.2011
schvaluje
zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 2718/1, k.ú. Prostřední Suchá
ve vlastnictví povinného : Lesy České republiky, s.p.,
sídlo: Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ : 421 96 451
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ve prospěch oprávněného: statutární město Havířov,
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, IČ : 002 97 488,
vlastníka přeložky veřejného osvětlení
hodnota věcného břemene: dle požadavku budoucího povinného 10.000,- Kč
+ DPH s tím, že náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí investor
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.12. 2013
________________________________________________________________________________
4448/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen pro účely realizace stavby:
„Dopravní terminál Havířov“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“
1. zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Havířov – město,
parc. č. 3726/1, 3727, 3748/1, v majetku povinného, statutárního města
Havířova,
ve prospěch oprávněného: Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, vlastníka přeložky podzemního
vedení veřejné komunikační sítě a síťového rozvaděče, za jednorázovou
úhradu 500,-Kč + DPH, s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města
2. závazek statutárního města Havířova, jako budoucího povinného
a budoucího nabyvatele částí pozemků k.ú. Havířov – město,
parc. č. 3745 a na něm se nacházející části objektu č.p. 1300, (dle GP nově
označeno jako pozemek parc.č. 3745/3), části pozemku parc. č. 3745 (dle GP
nově označeno jako pozemek parc. č. 3745/4), části pozemku parc. č. 3746
(dle GP nově označeno jako pozemek parc. č. 3746/2), části pozemku
parc. č. 3747(dle GP nově označeno jako pozemek parc. č. 3747/3),
pozemku parc. č. 3748/2 a části pozemku parc. č. 3749
(dle GP nově označeno jako pozemek parc. č. 3749/3),
zřídit na uvedených pozemcích věcné břemeno ve prospěch budoucího
oprávněného: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 709 94 234,
která má právo hospodaření k dopravně technické infrastruktuře,
tj. vedení energií, vedení sdělovacích, zabezpečovacích a datových kabelů
a zařízení, vodovodní a kanalizační vedení a další zařízení dráhy sloužící
k zajištění činností provozovatele dráhy, umístěné zčásti na uvedených
pozemcích, s tím, že věcné břemeno bude po nabytí pozemků do majetku
města zřízeno ve prospěch oprávněného bezplatně
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem budoucí a konečné smlouvy o věcném břemeni k bodu 1 a 2
Z: vedoucí OSM
T: stavební řízení
________________________________________________________________________________
4449/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1745,
2105/785, k.ú. Šumbark za účelem umístění kanalizační dešťové
a splaškové přípojky, dle GP č. 1624 - 2/2013 ze dne 29.4.2013
ve prospěch vlastníka nemovitosti - budovy č.p. 1255 na pozemku
parc.č. 1736/4, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení věcného břemene
jsou MUDr. Patrik Valenta a Jana Valentová, oba bytem Havířov – Šumbark,
Lomená 1255/13b, za jednorázovou úhradu ve výši 28.875,- Kč + DPH
(kanalizační dešťová přípojka – celková výměra činí 231 m2 a za
jednorázovou úhradu ve výši 28.875,- Kč + DPH (kanalizační splašková
přípojka – celková výměra činí 231 m2) včetně ochranného pásma
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2645/26,
2645/89, 2645/24, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění plynovodní
přípojky, dle GP č. 2778 - 19/2013 ze dne 5.3.2013 ve prospěch vlastníka
nemovitosti - budovy č.p. 1492 na pozemku parc.č. 1757/6, k.ú. Prostřední
Suchá, jenž ke dni zřízení věcného břemene jsou Kamil Sojka a Markéta
Sojková, oba bytem Havířov – Prostřední Suchá, Hornosušská 1492/7d
za jednorázovou úhradu ve výši 2.994,- Kč + DPH,
při celkové výměře 23,95 m2
3. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1930,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu, dle GP č. 3564 - 61/2012 ze dne
15.1.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti - budovy č.p. 870 na pozemku
parc.č. 1945/2, k.ú. Bludovice, jenž ke dni zřízení věcného břemene jsou
MUDr. Jiří Frkal a MUDr. Helena Frkalová, oba bytem Havířov–Bludovice,
Březová 896/6 za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH,
při celkové výměře 19 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.12.2013
________________________________________________________________________________
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4450/65RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1229/2,
1229/4, k.ú. Bludovice za účelem umístění zemního kabelového vedení
přípojky NN pro stavbu : „Havířov, Selská, RNN, NNv, NNk,
č. stavby IV – 12 – 8007006“, dle GP č. 3654 – 71/2012 ze dne 4.6.2013,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín ,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 17,23 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.12. 2013
________________________________________________________________________________
4451/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. SMP Net, s.r.o._______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č.
1745, 2105/785, k.ú. Šumbark za účelem umístění plynárenského zařízení
k rodinnému domu, dle GP č. 1624 – 2/2013 ze dne 29.4.2013,( investorem
a plátcem je stavebník, tj. MUDr.Patrik Valenta a Jana Valentová, oba bytem
Havířov – Šumbark, Lomená 1255/13b ) 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, za jednorázovou
úhradu ve výši 18.700,- Kč + DPH, při celkové výměře 149,6 m2
(včetně ochranného pásma)
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1446/22,
k.ú. Bludovice, za účelem umístění plynárenského zařízení pro stavbu: „ BKS
1311000033/147785, STL plynovod a přípojky plynu, č. stavby 60907
„dle GP č. 3761 – 84/2013 ze dne 30.7.2013 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,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 8 m2
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcných břemen
Z : vedoucí OSM
T : 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4452/65RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. Telefónica Czech Republic, a.s._
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 6/1, 7/2,
k.ú. Bludovice, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě a chráničky pro stavbu: „16010 – 018610 Havířov
Podlesí, Kmochova 1652 Kováč„ dle GP č. 3639 – 782/2012 ze dne
19.10.2012, při celkové výměře 120,33 m2, za jednorázovou úhradu
ve výši 24.066,- Kč + DPH
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1329/2,
k.ú. Bludovice, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě a chráničky pro stavbu: „71010 – 005316 VPI
Havířov, Frýdecká RD „ dle GP č. 3651 – 814/2012 ze dne 30.10.2012,
při celkové výměře 5,91 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč
+ DPH, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo:
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 , IČ : 601 93 336,
zastoupená na základě plné moci SITEL, spol. s r.o., sídlo : Praha 4, Michle,
Baarova 957/15, PSČ 140 00 , IČ : 447 97 320
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4453/65RM/2013 - Uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o., který
zahrnuje:
22
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změnu Přílohy č. 2 mandátní smlouvy – „Správa budov, nebytových prostorů
nad rámec Přílohy č. 1 mandátní smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu“, kdy
se od data převzetí nemovitosti doplňuje písmeno
M. objekt bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102 na pozemku parc.
č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, k.ú. Havířov-město.
I. Za výkon správy shora uvedeného objektu přísluší mandatáři úplata ve výši
5.500,- Kč bez DPH/měsíc, v této částce je zahrnuta kontrola objektu
1 hodina denně.
Ostatní přímé náklady (havarijní opravy, ostraha, topení, voda a elektřina)
budou hrazeny z účtu hospodářské činnosti.
Mandatář předloží mandantovi jednou měsíčně přehled havarijních
oprav a ostatních nákladů.
II. Splatnost příslušné měsíční úplaty je do pěti pracovních dnů
od předání vyúčtování této úplaty mandatářem.
III. Správa objektu skončí okamžikem převodu vlastnického práva
k předmětnému objektu na jinou osobu.
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku
č. 16 mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2013

___________________________________________________________
4454/65RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 6,62 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Lipová 5, Havířov-Město, p. Martinu Václavovi, jako sklad
pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
4455/65RM/2013 - Obecný záměr pronájmu objektu na ul. Mánesova č. p. 1102,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
obecný záměr pronájmu
1. objektu nebo jeho části bývalé základní školy na ul. Mánesova č. p. 1102 na
pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2,
k.ú. Havířov-město,
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2. pozemku nebo jeho části parc. č. 2323, ostatní plocha o výměře 17 423 m2,
k.ú. Havířov-město, pouze pro účely školství a sportu, kultury, sociálních
služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů
________________________________________________________________________________
4456/65RM/2013 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra
talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub
stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, na spolufinancování projektu
„Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST“
v letech 2014 – 2015 a to max. 30% hodnoty projektu za podmínky schválení
a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov
________________________________________________________________________________
4457/65RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 23,80 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Bezručova 11, Havířov-Podlesí, p. Josefu Pannovi, 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 7 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Chrpová 2, Havířov-Šumbark, p. Monice Janiszewské,
IČ: 62309005, jako sklad k provozovně kadeřnictví, za podmínek:
- po provedení změny účelu užívání nebytových prostor
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4458/65RM/2013 - Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor_________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor - místnosti č. 104a,b, o výměře 37,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v 1. nadzemním podlaží
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Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol.
WACO Trade, s.r.o., IČ: 29397430, jako kancelář finančního 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
________________________________________________________________________________
4459/65RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 11,55 m2
v suterénu obytného domu ul. V. K. Klicpery 1, Havířov-Šumbark, nájemkyni
p. Marii Nečedové, z důvodu dluhu na nájemném a službách
________________________________________________________________________________
4460/65RM/2013 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou,
obecný záměr pronájmu nebytových prostor_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 87,77 m2 v přístavbě
zdravotního střediska na ul. Studentská 1548/26 v Havířově-Podlesí,
nájemci firmě Alvac, s.r.o., IČ: 49607588, dohodou k 30. 9. 2013
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 87,77 m2
v přístavbězdravotního střediska na ul. Studentská 1548/26
v Havířově – Podlesí
________________________________________________________________________________
4461/65RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podnájem nebytových prostor o celkové výměře 85,77 m2 v přízemí objektu
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí, nájemkyni
MUDr. Jaroslavě Hlavačkové, IČ: 48426644, pro spol. Medipedia s.r.o.,
zast. společníky MUDr. Jaroslavou Hlavačkovou a Mgr. Miroslavem
Hlavačkou, bytem Kaštanová 864, Šenov, za podmínek shodných
s nájemní smlouvou
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2. umístění sídla společnosti Medipedia s.r.o., v nebytových prostorách
o celkové výměře 85,77 m2 v přízemí objektu zdravotního střediska
na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí
________________________________________________________________________________
4462/65RM/2013 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory – garáž o výměře 19,11 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Jaroslava Vrchlického 14, Havířov-Podlesí, nájemci
p. Josefu Dobřickému, ve výši 647,- Kč za 18 dnů nájmu z důvodu
nezpůsobilosti užívání předmětu nájmu po dobu trvání oprav
________________________________________________________________________________
4463/65RM/2013 - Žádost o souhlas se stavebními úpravami a snížením výměry pronajatých
nebytových prostor_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. stavební úpravy pronajatých nebytových prostor o celkové výměře 147 m2
v přízemí části F objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město,
nájemci spol. Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, spočívající v oddělení
části nebytových prostor a zmenšení výměry nebytových prostor,
za podmínky provedení stavebních úprav na vlastní náklady bez nároku
na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
2. snížení výměry pronajatých nebytových prostor v přízemí části F objektu
Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, nájemci spol. Allianz
pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, z původní výměry 147 m2
na výměru novou 88,80 m2, za podmínek:
- nájemné 2.073,- Kč/m2/rok za provozní prostory o výměře 86,30 m2
- nájemné 500,- Kč/m2/rok za technickou místnost o výměře 2,50 m2
- přístup do technické místnosti bude nájemci umožněn po předchozí
dohodě s pronajímatelem, pronajímatel může technickou místnost
využívat pro své potřeby
- účinnost dodatku nájemní smlouvy bude od data protokolárního
předání nebytových prostor po dokončení stavebních úprav
- ostatní podmínky pronájmu se nemění
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 7 smlouvy o nájmu č. E/261/MPO/2000
Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2013
________________________________________________________________________________
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4464/65RM/2013 - Využití majetku po zemřelém______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí majetku (2 expanzní zbraně a automobil zn. Škoda Favorit, RZ 3T6
6795) po zemřelém na základě usnesení Okresního soudu Karviná č. 36 D
167/2012-81 ze dne 15. února 2013
schvaluje
1. odprodej 2 ks expanzních zbraní, a to expanzní samonabíjecí pistole zn.
Bruni, model 92, ráže 8 mm, a expanzního revolveru zn. Kimar, ráže 9 mm
Knall, prostřednictvím obchodníka oprávněného prodávat zbraně
kategorie „D“
2. odpis manka ve výši 500,- Kč, evidovaného na účtu mank a škod organizační
jednotky 11 –odbor správy majetku (nepředaný vůz zn. Škoda Favorit,
RZ 3T6 6795)
________________________________________________________________________________
4465/65RM/2013 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti
Technické služby Havířov a.s. – změna usnesení_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. splacení vkladu města do základního kapitálu společnosti Technické
služby Havířov a.s. (dále jen „TSH a.s.“) - nemovitostí na
ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 600 000,- Kč
dne 12.12.2012
2. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.6.2013 o zastavení řízení
o návrhu obchodní společnosti) na zápis změn do obchodního rejstříku
souvisejících se zvýšením základního kapitálu o částku 7 600 000,- Kč
3.zvýšení hodnoty majetku (nemovitostí na ul. Jarošova 11a
v k.ú. Šumbark, obec Havířov) na 7 900 000,- Kč ke dni 26.6.2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení ZMH čís. 584/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012
schválit
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
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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 plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody a kanalizace,
vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty vše v hodnotě dle posudku znalce
Ing. Vladimíra Pešáka č. 638-29-2013 ze dne 26. 6. 2013
ve výši 7 900 000,- Kč, do základního kapitálu společnosti Technické služby
Havířov a.s., IČ: 25375601 (dále jen „TSH a.s.“) a splacení emisního kurzu
prioritních akcií TSH a.s. v nominální hodnotě celkem 7 900 000,- Kč tímto
nepeněžitým vkladem města
vzít na vědomí
zvýšení základního kapitálu TSH a.s. upisováním prioritních akcií TSH a.s.
v listinné podobě na jméno, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné
hromadě, o jmenovité hodnotě celkem 7 900 000,- Kč rozhodnutím
představenstva TSH a.s. podle § 210 zákona č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)
uložit
zrušit Prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ze dne 11.12.2012
o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov
v hodnotě 7 600 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s.
a nahradit ho novým Prohlášením dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku
o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov
v hodnotě 7 900 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s.
pověřit
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem nového Prohlášením
dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o vložení nemovitostí
na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 900 000,- Kč
do základního kapitálu společnosti TSH a.s.
________________________________________________________________________________
4466/65RM/2013 - Svěření pravomocí Radě města Havířova-rozpočtová opatření
-úprava a doplnění usnesení_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 180/6ZM/2011,
ze dne 20. 6. 2011,
Zastupitelstvo města Havířova
svěřit
Radě města Havířova pravomoc schvalovat rozpočtová opatření,
která se týkají přijetí dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město
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bezodkladně zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným subjektům,
tj. konečným příjemcům dotací nebo zapracování do příjmů a výdajů
organizačních jednotek Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________
4467/65RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti,
rozvaha a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2013______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu a hospodaření
městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2013,
dle důvodové zprávy a příloh.
________________________________________________________________________________
4468/65RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace MŠ Petřvaldská o souhlas s převodem
částky 60 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního_____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci MŠ Petřvaldská převod částky 60 000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investičního, dle důvodové zprávy a přílohy.
_______________________________________________________________________________
4469/65RM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu, IČ 48 80 63 23,
o částku 1 070 000,- Kč z Fondu veřejně prospěšných aktivit
2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 288/OŠK/2013
uložit
ekonomickému odboru zapracovat výše uvedené změny do návrhu úprav
rozpočtu III. na rok 2013
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pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o
poskytnutí dotace č. 288/OŠK/2013
________________________________________________________________________________
4470/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola Havířov
- Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) v pořizovací ceně 60.000,- Kč
včetně DPH:
- herní mobiliář – 4 ks pružinové houpačky
________________________________________________________________________________
4471/65RM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zvýšení příspěvku na provoz:
Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01)
ve výši 359.000,- Kč na dokrytí provozu odloučeného pracoviště
na ul. K. Čapka 800/8, Havířov-Město, a to na pořízení vybavení
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčené
mateřské škole do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013 o výše uvedenou
částku
________________________________________________________________________________
4472/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov a změna použití
výše schválených investičních dotací na rok 2013 – ZŠ Na Nábřeží________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací města:
Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 71)
- konvektomat, invent. č. HIM 03, v pořizovací ceně 405.027,- Kč včetně DPH
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- smažící elektrická pánev, invent. č. HIM 23, v pořizovací ceně 65.215,10 Kč
včetně DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu použití výše schválených investičních dotací na rok 2013 Základní škole
a Mateřské škole Havířov–Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
(IČ: 48 80 52 71) a to takto:
1. konvektomat ve výši 450.000,- Kč změnit výši pořízení na 423.500,- Kč
2. smažící pánev ve výši 70.000,- Kč změnit výši pořízení na 82.650,- Kč
3. snížit schválené investiční dotace o částku 13.850,- Kč
uložit
ekonomickému odboru zapracovat snížení schválených investičních dotací o
částku 13.850,- Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 65. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.9.2013 – II.část
4473/65RM/2013 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2013
4474/65RM/2013 - Projekt „Pohybová výchova“
4475/65RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská
4476/65RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta školské komise do partnerského města
Jastrzębie - Zdrój v Polsku
4477/65RM/2013 - Poděkování hejtmana Ústeckého kraje
4478/65RM/2013 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
4479/65RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
4480/65RM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace
4481/65RM/2013 - Poskytnutí investiční dotace na rok 2013 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvkové organizaci
4482/65RM/2013 - Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“
– uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1818/OIV/2011
4483/65RM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ zahájení nadlimitní
významné veřejné zakázky v otevřeném řízení
4484/65RM/2013 - Aktualizace Výzvy č. 3 a Seznamu projektů doporučených k podpoře
v rámci Revitalizace veřejného prostranství
– IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou
4485/65RM/2013 - Informace o projektu „Učíme se jazyk hrou“ z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika 2007 – 2013
4486/65RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
4487/65RM/2013 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatku v r. 2014 – 2017“
– schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou
zakázku na služby
4488/65RM/2013 - ZPŘ/16/OŠK/13 –„Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ
v Havířově“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
4489/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor
4490/65RM/2013 - Přijetí peněžního daru
33
USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Havířova
konané dne 11.9.2013

4491/65RM/2013 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby
města Havířova
4492/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova seniorů
Havířov p.o.
4493/65RM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci loterií a jiných podobných her
4494/65RM/2013 - Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích
4495/65RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II.
4496/65RM/2013 - Půjčka ze sociálního fondu
4497/65RM/2013 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2013
4498/65RM/2013 - Výzva starostům 2013
4499/65RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 85. – 118.
4500/65RM/2013 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. – návrh zástupce města na obsazení funkce
v dozorčí radě společnosti
4501/65RM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
4502/65RM/2013 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova
4503/65RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Krakowa v Polsku ve dnech 26. – 27.9. 2013
4504/65RM/2013 - Návrh na změnu usnesení č. 3371/48RM/2012 – Počet zaměstnanců
magistrátu- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
4505/65RM/2013 - Poskytnutí elektromobilu v rámci pilotního projektu Elektromobilita ČEZ
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1, k.ú. Havířov-město
4506/65RM/2013 - Návrh na poskytnutí odměny
4507/65RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ

z 65. schůze Rady města Havířova,
konané dne 11.9.2013
II.část
4473/65RM/2013 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2013___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
přidělení výtěžku tomboly ve výši 15.980,- Kč z Reprezentačního plesu města
Havířova 2013 rodině Grafových (dětem této rodiny) bytem Konzumní 22/380,
Havířov – Šumbark na pořízení notebooku nebo tabletu
________________________________________________________________________________
4474/65RM/2013 - Projekt „Pohybová výchova“_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
projekt výuky pohybové výchovy mateřských a základních škol
dle přílohy č. 1
uložit
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013
zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná (IČ: 62 33 12 30) o částku 259.224,- Kč
___________________________________________________________________________
4475/65RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
ve dnech 24. 9. – 29. 9. 2013 zahraniční pracovní cestu do Dánska Mgr. Elišce
Tomíčkové, ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres
Karviná, příspěvková organizace v rámci projektu Comenius pod názvem
„Vlakem po Evropě – Comenius Expres“, který je zaměřen na školní
vzdělávání
________________________________________________________________________________
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4476/65RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta školské komise do partnerského města
Jastrzębie - Zdrój v Polsku_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Zdenky Šlachtové, předsedkyně školské komise
Rady města Havířova, Mgr. Věry Novákové, Mgr. Zdeňky Tesarčíkové,
Mgr. Ivy Vrobelové, Mgr. Milady Kasalovské a Mgr. Daniela Vachtarčíka,
členů školské komise Rady města Havířova, dne 16. 10. 2013 do JastrzębieZdrój v Polsku, na jednání s představiteli města Jastrzębie - Zdrój a zástupci
Komisji Edukacji o spolupráci v oblasti vzdělávání.
________________________________________________________________________________
4477/65RM/2013 - Poděkování hejtmana Ústeckého kraje_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
poděkování hejtmana Ústeckého kraje za finanční dar na pomoc lidem
postiženým letošními záplavami a zmírnění škod způsobených červnovou
vysokou vodou
________________________________________________________________________________
4478/65RM/2013 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění
přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 1.1.2014
uložit
odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
________________________________________________________________________________
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4479/65RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit
poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2013 ze sportovní sféry v celkové výši 936 300,- Kč,
a to takto:
100 000,- Kč

Florbalu Havířov, IČ 64 63 04 55, na navýšení dotace
na činnost klubu v roce 2013

150 000,- Kč

Městskému Fotbalovému Klubu Havířov, IČ 27 00 82 40,
na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2013

80 000,- Kč

SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, IČ 01 28 23 28,
na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2013

50 000,- Kč

Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, na navýšení dotace
na činnost basketbalového oddílu v roce 2013

335 000,- Kč

Sportovní gymnastice T. Havířov, IČ 01 62 97 51,
na činnost klubu v roce 2013

50 000,- Kč

Sportovní gymnastice T. Havířov, IČ 01 62 97 51,
na podporu trenéra

71 300,- Kč

TJ ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26, na navýšení dotace
na činnost klubu v roce 2013

100 000,- Kč

TJ Slovanu Havířov, IČ 45 23 90 70, na navýšení dotace
na činnost oddílu florbalu a fotbalu v roce 2013
________________________________________________________________________________
4480/65RM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39 a HC AZ
Havířov 2010 o.s., IČ 68 94 19 94 o změnu účelu poskytnuté dotace
v roce 2013
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neschválit
převod podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení Slavia
HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, z položky určené na nájemné pro oddíl kulturistiky
a oddíl futsalu na nájemné, včetně záloh na služby, pro oddíl sportovní
gymnastiky a jógy
schválit
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení Slavie
HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, z položky náklady na nájemné na položku
náklady na nájemné, včetně záloh na služby
2. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení HC AZ
Havířov 2010 o.s., IČ 68 94 19 94, z položky náklady na mzdy trenérů
mládeže na položku náklady na honoráře trenérů mládeže
3. uzavření dodatků č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013
ze dne 09. 05. 2013 a k Dohodě o poskytnutí dotace č. 238/OŠK2013
ze dne 04. 04. 2013
_______________________________________________________________________________
4481/65RM/2013 - Poskytnutí investiční dotace na rok 2013 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvkové organizaci____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace (IČ 00 84 48 96) na rok 2013 ve výši 1 650 000,- Kč
na pořízení nové přístrojové techniky z Fondu veřejně prospěšných aktivit, a to:
- laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč
- ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým
vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč
uzavřít
dohodu s příjemcem dotace
uložit
ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace Nemocnici
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, do návrhu úprav rozpočtu III.
na rok 2013 o částku 1,65 mil. Kč
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace
________________________________________________________________________________
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4482/65RM/2013 - Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“
– uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1818/OIV/2011_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1818/OIV/11 dle Čl. II a Přílohy
č. 2 této SoD provedení prací za cenu - 1 665 969,04 Kč bez DPH
(2 015 822,54 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 2
2. změny položkového rozpočtu u položky Ostatní náklady v Příloze
č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1818/OIV/11 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11 na provedení
stavby „Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně“,
v rozsahu bodů 1 až 2 tohoto usnesení, se Sdružením pro odkanalizování
města Havířova, sestávajícího ze společností Metrostav a.s., IČ: 00014915,
IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257 a D.I.S., spol. s r.o, IČ: 46975616
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 1818/OIV/11 ze dne 26.10.2011
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1818/OIV/11
ze dne 26.10.2011
Z: vedoucí OIV
T: do 15 dnů od podpisu
Dodatku č. 3
________________________________________________________________________________
4483/65RM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“zahájení nadlimitní
významné veřejné zakázky v otevřeném řízení ________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní významnou veřejnou zakázku na
stavební práce „Dopravní terminál Havířov – část I. Projektu – revitalizace
majetku ČD, CZ.1.10/1.3.00/10.01425“, „Dopravní terminál Havířov
– část II. Projektu – revitalizace majetku Města,
CZ.1.10/1.3.00/10.01426“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (měsíční)
ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

3.000.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 01/2014
předpokládané ukončení: 01/2015

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

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“)
– prokázání zákonem vyžadovanými doklady
10. profesní kvalifikační předpoklady: podle § 54 zákona
a) výpis z obchodního rejstříku
b) doklad o oprávnění k podnikání
- živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn
a odstraňování
- živnostenské oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě
- živnostenské oprávnění na výkon zeměměřičských činností
- živnostenské oprávnění na montáž, revize a zkoušky elektrických
zařízení
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče
- osvědčení o autorizaci na úrovni autorizovaného inženýra
v oboru Pozemní stavby, v oboru Dopravní stavby a v oboru
Městské inženýrství
- úřední oprávnění pro ověření výsledků zeměměřičských činností
- doklad o složení odborné zkoušky č. F-04 (vedoucí prací
na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi) dle Směrnice SŽDC
č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech
na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční
dopravní cesty
- osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
11. ekonomická a finanční způsobilost:
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čestné prohlášení dle § 50 odst. 1
písm. c) zákona

12. technické kvalifikační předpoklady:

podle § 56 zákona

a) seznam významných stavebních prací poskytnutých v posledních 5 letech,
ze kterého musí vyplývat, že uchazeč v uvedeném období realizoval:
- min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla rekonstrukce budovy občanské
vybavenosti, přičemž investiční náklady alespoň 2 takových projektů/
zakázek dosahovaly minimálně finančního objemu ve výši 75 mil. Kč
bez DPH (vztaženo ke každému projektu/ zakázce zvlášť), a investiční
náklady alespoň 1 dalšího projektu/ zakázky dosahovaly minimálně
finančního objemu ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
- min. 2 zakázky, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba
komunikace pro pozemní nekolejovou dopravu v zastavěném území
nebo dopravních uzlů (autobusových stanovišť), přičemž investiční
náklady takového projektu/ zakázky činily minimálně 30 mil. Kč bez DPH
(vztaženo ke každé akci/ zakázce zvlášť);
b) seznam členů odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění VZ
a strukturované životopisy jednotlivých členů odborného týmu, včetně
osvědčení či diplomů, a to minimálně:
Hlavního inženýra projektu, který splňuje následující požadavky:
- VŠ vzdělání stavebního směru v magisterském studijním oboru;
- autorizace na úrovni autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby
dle Zákona o výkonu povolání (zahraničního inženýra);
- praxe min. 5 let v oboru práce na pozemních stavbách, z toho min. 2 roky
praxe v pozici hlavního inženýra projektu (vedoucího projektu, manažera
projektu, apod.);
- zkušenost s min. 3 stavebními zakázkami na pozici hlavního inženýra
projektu v oboru pozemního stavitelství – novostavba či rekonstrukce
budovy občanské vybavenosti s investičními náklady takového projektu/
zakázky ve výši min. 50 mil. Kč bez DPH (vztaženo ke každému
projektu/ zakázce zvlášť).
Hlavního stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky:
- VŠ vzdělání stavebního směru v magisterském studijním oboru;
- autorizace na úrovni autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby
dle Zákona o výkonu povolání (zahraničního inženýra);
- praxe minimálně 5 let v oboru práce na pozemních stavbách,
z toho min. 3 roky v pozici hlavního stavbyvedoucího;
- zkušenost s min. 2 stavebními zakázkami na pozici hlavního
stavbyvedoucího v oboru pozemního stavitelství – rekonstrukce budovy
občanské vybavenosti, přičemž investiční náklady alespoň 1 takového
projektu/ zakázky dosahovaly minimálně finančního objemu
ve výši 75 mil. Kč bez DPH a investiční náklady alespoň 1 dalšího
projektu/ zakázky dosahovaly minimálně finančního objemu
ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
- zkušenost s min. 1 stavební zakázkou na pozici hlavního
stavbyvedoucího v oboru dopravního stavitelství pro pozemní
nekolejovou dopravu - rekonstrukce nebo novostavba komunikací
pro pozemní nekolejovou dopravu v zastavěném území nebo dopravních
uzlů (autobusových stanovišť), přičemž investiční náklady takového
projektu/ zakázky činily minimálně 30 mil. Kč bez DPH.
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Zástupce hlavního stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky:
- VŠ vzdělání stavebního směru v magisterském studijním oboru;
- autorizace na úrovni autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby
podle Zákona o výkonu povolání (zahraničního inženýra);
- praxe minimálně 5 let v oboru práce na pozemních stavbách,
z toho min. 3 roky v pozici hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce
hlavního stavbyvedoucího;
- zkušenost s min. 2 stavebními zakázkami na pozici hlavního
stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v oboru
pozemního stavitelství – rekonstrukce budovy občanské vybavenosti,
přičemž investiční náklady alespoň 1 takového projektu/ zakázky
dosahovaly minimálně finančního objemu ve výši 75 mil. Kč bez DPH
a investiční náklady alespoň 1 dalšího projektu/ zakázky dosahovaly
minimálně finančního objemu ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
- zkušenost s min. 1 stavební zakázkou na pozici hlavního
stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v oboru
dopravního stavitelství pro pozemní nekolejovou dopravu - rekonstrukce
nebo novostavba komunikací pro pozemní nekolejovou dopravu
v zastavěném území nebo dopravních uzlů (autobusových stanovišť),
přičemž investiční náklady takového projektu/ zakázky činily minimálně
30 mil. Kč bez DPH.
Vedoucího prací na pozemních komunikacích:
- VŠ vzdělání stavebního směru v magisterském studijním oboru;
- autorizace na úrovni autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby
dle Zákona o výkonu povolání (zahraničního inženýra);
- praxe minimálně 5 let v oboru práce na dopravních stavbách
pro pozemní nekolejovou dopravu;
- zkušenost s min. 1 stavební zakázkou v oboru dopravního stavitelství
pro pozemní nekolejovou dopravu - rekonstrukce nebo novostavba
komunikací pro pozemní nekolejovou dopravu v zastavěném území
nebo dopravních uzlů (autobusových stanovišť), přičemž investiční
náklady takového projektu/ zakázky činily minimálně 30 mil. Kč
bez DPH.
Vedoucího prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, který splňuje
následující požadavky:
- min. SŠ vzdělání;
- praxe minimálně 3 roky v oboru práce na pozemních stavbách;
- držitel dokladu o složení odborné zkoušky č. F-04 (vedoucí prací
na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi) dle Směrnice
SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů
při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa
železniční dopravní cesty;
- zkušenost s min. 1 stavební zakázkou, jejímž předmětem byla
mj. i práce v kolejišti (při samotné realizaci bylo nezbytné vstupovat
do kolejiště), s investičními náklady takového projektu/ zakázky
ve výši minimálně 10 mil. Kč bez DPH.
Bezpečnostního technika
- min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
- držitel osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
dle § 10 a 10a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- praxe minimálně 10 let v oboru bezpečnost a ochrana zdraví
při práci („BOZP“), z toho min. 2 roky v oblasti řízení a kontroly BOZP
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků za statutární město
Havířov
člen
Ing. Petr Smrček
RK: Ing. Vladislav Varmuža
14. zadávací lhůtu:

náhradník
Ing. Eduard Heczko
Ing. Petr Boháček
6 kalendářních měsíců

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek
s nabídkami v rozsahu § 71 a násl. Zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 zákona
3. advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČ: 264 54 807,
se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 realizací zadávacího řízení
________________________________________________________________________________
4484/65RM/2013 - Aktualizace Výzvy č. 3 a Seznamu projektů doporučených k podpoře
v rámci Revitalizace veřejného prostranství
– IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.Navýšení alokace Výzvy v rámci IPRM v IOP dle přílohy č. 1
2.Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č.3
(Revitalizace veřejného prostranství ) – IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou
dle přílohy č. 2
ukládá
náměstkovi pro hospodářský rozvoj Ing. Smrčkovi oznámit Navýšení alokace
Výzvy v rámci IPRM v IOP vč. aktualizace Seznamu projektů doporučených
k podpoře v rámci Výzvy SMH č. 3 (Revitalizace veřejného prostranství)
– IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou Řídícímu orgánu IOP dle příloh č.1 a č. 2
________________________________________________________________________________
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4485/65RM/2013 - Informace o projektu „Učíme se jazyk hrou“ z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika 2007 – 2013__
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o projektu „Učíme se jazyk hrou“, dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora města Havířova pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka podpisem všech dokumentů nezbytných k předložení
žádosti o dotaci vedoucího partnera statutárního města Karviná.
________________________________________________________________________________
4486/65RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
Dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 4.6.2013 dle přílohy.
___________________________________________________________________________
4487/65RM/2013 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatku v r. 2014 – 2017“
– schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou
zakázku na služby________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“
1. předmět plnění: zajištění ubytování, stravy a dopravy rekondičně-ozdravných
pobytů v Chorvatsku, tři po sobě jdoucích deseti denních turnusů dětí
(max. 90 dětí + 21 odborných a doprovodných pracovníků) a jeden
navazující deseti denní turnus pro specifickou skupinu osob
(max. 35 osob + 1 doprovodný pracovník)
2. doba plnění: měsíc červenec a srpen roku 2014 až 2017
3. předpokládaná hodnota zakázky: 5.900.000,-Kč bez DPH
(1.475.000,-Kč bez DPH ročně)
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pověřit
Radu města Havířova
1. schválením ostatních podmínek zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty
v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“
2. jmenováním komisí zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“
uložit
v souvislosti se zajištěním realizace nadlimitní veřejné zakázky na služby
„Rekondičně - ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ odboru
sociálních věcí
1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 7 v roce 2014 roční
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (vč. DPH)
2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 7 v roce 2015 až 2017
částku odpovídající roční ceně (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené
na realizací veřejné zakázky
________________________________________________________________________________
4488/65RM/2013 - ZPŘ/16/OŠK/13 –„Zajištění ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ
V Havířově“– rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky____
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení ZPŘ/16/OŠK/13 – „Zajištění ozdravných pobytů žáků I.
stupně ZŠ v Havířově“ společnost Edu partners s.r.o., 709 00 OstravaMariánské Hory, Raisova 889/5, IČ: 286 60 757, pro nesplnění požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze
přiděluje
veřejnou zakázku ZPŘ/16/OŠK/13 – „Zajištění ozdravných pobytů žáků I.
stupně ZŠ v Havířově“ společnosti GATTOM - M.T.G. s.r.o., se sídlem 735 41
Petřvald, Ostravská 557, IČ: 253 89 157, která předložila nejvhodnější nabídku
s nabídkovou cenou 1.975.380,- Kč bez DPH
rozhodla
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/16/OŠK/13 – „Zajištění
ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ v Havířově“ takto:
2. místo: REST WOOD s.r.o., se sídlem 779 00 Olomouc - Hejčín, Dolní
Hejčínská 350/31, IČ: 285 71 681
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
smlouvy s vybraným uchazečem a dalších dokumentů souvisejících
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s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/16/OŠK/13 – „Zajištění ozdravných
pobytů žáků I. stupně ZŠ v Havířově“
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení a zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 18.9.2013
2. předložit smlouvu k podpisu

Z: vedoucí OŠK
T: 10/2013
________________________________________________________________________________
4489/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754 uzavřít se společností ZÁMEK Havířov, s. r. o., IČ: 25385534
smlouvu o nájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale za podmínek:
- výměra nebytových prostor: 37,5 m2
- účel nájmu: provozování hostinské činnosti pro návštěvníky bowlingu a baru
- doba nájmu: neurčitá s 2měsíční výpovědní lhůtou a výlukou od 1.7. do 30.9.
- nájemné: 400,- Kč/m2/rok bez DPH
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
________________________________________________________________________________
4490/65RM/2013 - Přijetí peněžního daru____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč od Ing. Martina Urbance, trvale bytem
Čelakovského 1271/6, 736 01 Havířov-Podlesí, určeného k podpoře aktivit
realizovaných „Poradenským střediskem pro rodinu a dítě“ Sociálních služeb
města Havířova
________________________________________________________________________________
4491/65RM/2013 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby
Města Havířova__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města
Havířova (IČ : 603 37 583) v čl. IV odst. 2 takto:
a) bod 2.2. nově zní:„poskytování zdravotních služeb dle zák. č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,“
b) doplňuje se nový bod 2.4.: „poskytování sociálně-právní ochrany dětí na
základě rozhodnutí o pověření k výkonu dle zák. č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
přílohy č. 2“
jako Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny vydanému ke dni 1.1.2013.
________________________________________________________________________________
4492/65RM/2013 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova seniorů
Havířov, p.o._____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem
J. Seiferta 1530/14, Havířov-Město zapojení investičního fondu na financování
investičních akcí:
a) projekt zastřešení teras na středisku Luna
b) zřízení parkoviště na středisku Luna
c) rozšíření kamerového systému na středisku Luna
d) modernizaci TV antén na středisku Helios
Z: ředitel DsH
T: březen 2014
________________________________________________________________________________
4493/65RM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci loterií a jiných podobných her_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vydat
obecně závaznou vyhlášku o regulaci loterií a jiných podobných her, ve znění
přílohy.
_______________________________________________________________________________
4494/65RM/2013 - Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích_______________________________________
Rada města Havířova
ruší
ke dni 30.9.2013 Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích schválený Radou města Havířova dne 1.6.2011 usnesením
č. 886/14/RM/2011
schvaluje
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Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích s účinností od 1.10.2013 dle přílohy
pověřuje
vedoucího odboru komunálních služeb podpisem Ceníku za stání silničních
motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích.
Z: vedoucí OKS
T: od 1.10.2013
________________________________________________________________________________
4495/65RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II._______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části
kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:
1. Karel Škaryd, t.b. U Hřiště 8/762, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Výše půjčky 60.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
2. David a Veronika Srokovi, t.b. Chatařská 20/1427,
735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 40.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
3. Jiří a Věra Havláskovi, t.b. Mezidolí 13a/595, 736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 21.500,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
4. Jindřich a Růžena Kopečtí, t.b. Šumbarská 106/1,
736 01 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 35.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
5. Ing. Jiří a Jolana Jandovi, t.b. Prachatická 213/58,
735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 30.800,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
6. Lenka Hrubá, t.b. Mezidolí 379/13, 736 01 Havířov - Bludovice
Výše půjčky 21.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
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7. Marie Holková, t.b. Větrná 11/637, 736 01 Havířov - Bludovice
Výše půjčky 80.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
8. Pavel Staroň, t.b. Na Kopci 272/10, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 29.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
9. Stanislav Urbaník, t.b. Lazecká 159/13, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 15.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
10. Ing. Jan Moldřík, Petr Moldřík, t.b. Hornická 1366/7,
735 64 Havířov-Pr.Suchá
Ing. Martin Moldřík, t.b. Plynárenská 673/1,735 64 Havířov-Pr. Suchá
Výše půjčky 87.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
11. Karla Slaměníková, t.b. Na Kopci 9/281, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 17.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsiců
12. Petr a Jarmila Kempovi, t.b. Náměstí TGM 797/9,
736 01 Havířov-Šumbark
Výše půjčky 33.600,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
13. Dalibor Mikula, t.b. Formanská 6/1360, 736 01 Havířov-Město
Výše půjčky 45.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
14. Radomír Janda, t.b. Chatařská 1424/14, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 17.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
15. Stanislav a Daria Kosiecovi, t.b. Na Sosně 166/2A,
736 01 Havířov-Dolní Datyně
Výše půjčky 15.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
16. Libor Przybyla, t.b. Smrková 5/136, 736 01 Havířov-Šumbark
Výše půjčky 30.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
17. Ing.Tomáš a Ing. Milada Bajtkovi, t.b. Podlesní 551/22a,
736 01 Havířov-Šumbark
Výše půjčky 27.500,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
18. René a Anna Mrozkovi, t.b. Dělnická 71a/551,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 52.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
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19. Josef Mrozek, t.b. Dělnická 1288/71a, 735 64 Havířov-Pr. Suchá
Výše půjčky 70.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
20. Miroslav a Jana Šenkovi,t.b. Nový Svět 421/192,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 17.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
21. Jiří a Lenka Kratochvílovi, t.b. Prachatická 179/104,
735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 78.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
22. Jiřina Chrobáková, t.b. Prachatická 22/222, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 7.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
23. Olga Andrlová, t.b. Osadní 695/9, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše půjčky 15.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
24. Zdeněk Březina, t.b. Větrná 702/9,736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 113.500,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
25. Stanislav Szturc, t.b. Výletní 137/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Zdislav Szturc, t.b. Smrkova 259/1, 736 01 Havířov-Šumbark
Výše půjčky 19.500,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
26. Zdislav a Marie Szturcovi, t.b. Smrkova 259/1, 736 01 Havířov-Šumbark
Výše půjčky 21.600,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
27. Milan Burian, t.b. Prachatická 236/9, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Výše půjčky 17.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsiců
28. Milan a Martina Javorkovi, t.b. Selská 403/23, 736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 70.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
29. Stanislava Chroboczková, t.b. K Lučině 415/2, 736 01 Havířov-Bludovice
Výše půjčky 114.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
30. Leoš a Miroslava Cáskovi, t.b. Selská 57/1321, 736 01 Havířov-Město
Výše půjčky 116.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
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31. Ing. Pavlína Ožanová, t.b. Smrkova 346/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Výše půjčky 13.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
32. MUDr. Aleš a Mgr.Vladimíra Kaštovští, t.b. Smrkova 309/9,
Havířov-Šumbark
Výše půjčky 36.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
podpisem smluv o půjčce.
Z: vedoucí EO
T: 10/2013
________________________________________________________________________________
4496/65RM/2013 - Půjčka ze sociálního fondu_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 20.000,- Kč
s paní Barbarou Kiszkovou, bytem Havířov - Město, Stavbařská 8 k
částečné úhradě nezbytného operačního zákroku za podmínek dle článku IV.
Statutu sociálního fondu se splatností půjčky max. do 5 let,
pověřit
tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o půjčce s paní
Barbarou Kiszkovou.
Z: tajemník MMH
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4497/65RM/2013 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2013_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:
- Dětskému centru Čtyřlístek, p.o. Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, p.o., Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč
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- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,
Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč
- Armádě spásy v ČR, Domu pro matku s dětmi, Havířov-Město,
Dvořákova 21, IČ: 40613411,v hodnotě do 35 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, IČ: 60337389,
v hodnotě do 20 tis. Kč,
uložit
informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.
Z: vedoucí KP
T: 6.12.2013
________________________________________________________________________________
4498/65RM/2013 - Výzva starostům 2013_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přistoupení primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka
k Výzvě starostům 2013 uvedené v příloze č.2
________________________________________________________________________________
4499/65RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 85. – 118._
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
a) rozpočtová opatření č. 85. – 118., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 78. – 118. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2013:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 174 193,81 tis. Kč
866 172,99 tis. Kč
47 577,22 tis. Kč
10 886,32 tis. Kč
1 249 557,28 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí

2 525 497,52 tis. Kč
2 225 575,77 tis. Kč
868,26 tis. Kč
50 682,71 tis. Kč
524,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
285 037,28 tis. Kč
11 699,77 tis. Kč
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odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení strategického rozvoje
kancelář primátora

279 830,95 tis. Kč
779 484,99 tis. Kč
24 039,00 tis. Kč
71 151,20 tis. Kč
689 779,57 tis. Kč
22 544,04 tis. Kč
9 884,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
299 921,75 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova
966,50 tis. Kč
MŠ Čelakovského
730,00 tis. Kč
MŠ ČSA
850,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba
1 015,00 tis. Kč
MŠ Horymírova
845,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů
700,00 tis. Kč
MŠ Lipová
1 409,00 tis. Kč
MŠ Mládí
980,00 tis. Kč
MŠ Moravská
1 625,00 tis. Kč
MŠ Okružní 1 a
655,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská
3 151,52 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
760,00 tis. Kč
MŠ Radniční
825,00 tis. Kč
MŠ Resslova
530,00 tis. Kč
MŠ Sukova
820,00 tis. Kč
MŠ Švabinského
830,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí
550,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky
842,00 tis. Kč
MŠ U Topolů
550,00 tis. Kč
ZŠ 1. máje
4 196,00 tis. Kč
ZŠ F.Hrubína
4 087,32 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká
3 058,28 tis. Kč
3 982,12 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
3 476,36 tis. Kč
ZŠ Jarošova
2 408,20 tis. Kč
ZŠ K. Světlé
3 776,53 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka
3 089,40 tis. Kč
4 274,55 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
3 755,68 tis. Kč
ZŠ Mládežnická
3 206,12 tis. Kč
ZŠ Moravská
5 609,68 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
6 585,18 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská
1 607,02 tis. Kč
ZŠ Školní
2 613,60 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená
1 162,88 tis. Kč
ZŠ Žákovská
6 283,39 tis. Kč
ASTERIX -středisko volného času Havířov 2 802,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov
31 122,71 tis. Kč
Městská knihovna Havířov
19 975,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov
42 428,10 tis. Kč
Sociální služby města Havířova
34 396,00 tis. Kč
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SSRZ Havířov
SANTÉ -Centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary

35 165,04 tis. Kč
12 866,57 tis. Kč
38 330,00 tis. Kč

+351 303,71 tis. Kč
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+692 895,01 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
- 498 131,61 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy +8 400,00 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje
0,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy +93 420,20 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje -31 074,00 tis. Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru
- 15 000,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+70 794,11 tis. Kč
________________________________________________________________________________
4500/65RM/2013 – ZÁMEK Havířov,s.r.o. – návrh zástupce města na obsazení funkce
v dozorčí radě společnosti_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti ZÁMEK
Havířov,s.r.o., IČ 25 38 55 34, pana Miroslava Kronenberga k 12.8.2013
navrhnout
znovuzvolení pana Miroslava Kronenberga, do funkce člena dozorčí rady
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ 25 38 55 34, na další čtyřleté funkční
období
________________________________________________________________________________
4501/65RM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení Rady města Havířova č. 4394/64RM/2013 ze dne 21.8.2013
v části „doporučuje Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí“, která po
doplnění bodů 2 a 3 nově zní takto:
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vzít na vědomí
1. ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti
Depos Horní Suchá, a.s., IČ 476 77 287, Ing. Petra Oborného k 30.09.2013
2. termín konání mimořádné valné hromady společnosti
Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, dne 1.10.2013 v 9:00 hodin v sídle
společnosti Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá
3. program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4502/65RM/2013 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 23. září 2013 od 13:00 hod.
v Kulturním domě RADOST
________________________________________________________________________________
4503/65RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Krakowa v Polsku ve dnech 26. – 27.9. 2013
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Krakowa v Polsku ve dnech 26. – 27. září 2013
pro RNDr. Vladimíra Macha, člena Zastupitelstva města Havířova
a člena Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR
na seminář k tématu mezinárodní a partnerské spolupráce měst, realizovaný
v rámci projektu Partnerská spolupráce měst a obcí jako nástroj pro aktivní
občanství, na kterém spolupracuje Svaz polských měst a asociace z České
republiky, Slovenska, Německa, Itálie a Francie. Veškeré náklady s tím spojené
bude hradit Svaz měst a obcí ČR (organizátor akce).
________________________________________________________________________________
4504/65RM/2013 - Návrh na změnu usnesení č. 3371/48RM/2012 – Počet zaměstnanců
magistrátu- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr__________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 3371/48RM/2013 ze dne 19.12.2012 takto:
- „250“ se nahrazuje „350“
________________________________________________________________________________
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4505/65RM/2013 - Poskytnutí elektromobilu v rámci pilotního projektu Elektromobilita ČEZ
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1, k.ú. Havířov-město________
Rada města Havířova
schvaluje
I. uzavření níže uvedených smluv se společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4,
Duhová 2/1444, IČ: 45274649 v rámci pilotního projektu Elektromobilita
ČEZ (dále jen „projekt E-Mobility“)
za podmínek:
1. Memorandum o spolupráci
a) doba určitá: 1 rok s možností prodloužení
b) výpovědní lhůta 2 měsíce
2. Dohoda o spolupráci se strategickým partnerem v rámci projektu
E-Mobility (instalace dobíjecí stanice)
a) doba určitá: do 31. 12. 2020
b) výpovědní lhůta 6 měsíců
c) město zajistí na vlastní náklady:
- parkovací místo za účelem instalace dobíjecí stanice
společnosti ČEZ, a.s.,
- všechna nutná a potřebná administrativní povolení,
vč. úhrady poplatků,
- zemní práce, natažení kabelů a přípojky do elektrické sítě pro
dobíjecí stanici,
- technické revize kabeláže a přípojky dobíjecí stanice do elektr. sítě,
vč. odstranění
jakékoliv technické vady,
- standardní a pravidelné čištění dobíjecí stanice, parkovacího místa,
- instalaci ukazatelů (směrovek), dopravní značení.
3. Dohoda o poskytnutí 1ks elektromobilu Peugeot iOn v rámci projektu
E-Mobility
a) doba určitá: do 30. 11. 2015
b) nájemné: 6.500,- Kč bez DPH/měsíc
c) město zajistí na vlastní náklady:
- běžnou údržbu a opravy vozidla,
- úhradu spotřebované elektrické energie pro pohon vozidla,
d) smluvní pokuty vůči městu:
- za překročení stanoveného nájezdu (30.000 km): částka 2,50 Kč
bez DPH za každý kilometr navíc
- za prodlení s vrácením vozidla: smluvní pokuta 1.000,- Kč
za každý den prodlení
II. záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 126/1 o výměře cca 4 m2,
k.ú. Havířov-město za účelem instalace dobíjecí stanice společnosti ČEZ,
a.s. pro dobíjení elektrických vozidel na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020
pověřuje
primátora města podpisem smluvních vztahů dle bodu I. tohoto usnesení
________________________________________________________________________________
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4506/65RM/2013 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace
Městského kulturního střediska Havířov, za úspěšnou realizaci havířovských
slavností 2013 ve výši dle návrhu náměstka primátora pro sociální rozvoj.
________________________________________________________________________________
4507/65RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 66. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.9.2013

v Kulturním domě RADOST
ul. Alšova 11, Havířov-Město

Č.jed.

KP/77 142/Rch/2013

V Havířově dne 24.9.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 66. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.9.2013
4508/66RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 66. schůzi RMH, konanou dne 23.9.2013
4509/66RM/2013 - Schválení ověření zápisů z 65. schůze Rady města Havířova
4510/66RM/2013 - Schválení programu 66.schůze RMH, konané dne 23.9.2013
4511/66RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
4512/66RM/2013 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2014
4513/66RM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
4514/66RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové
hale v Havířově
4515/66RM/2013 - „Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny II““ - schválení uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem
4516/66RM/2013 - Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň
žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi
4517/66RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 85. – 118.,
změna rozpočtového opatření č. 99.
4518/66RM/2013 - Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova
4519/66RM/2013 - Rozšíření programu 20.zasedání ZMH
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USNESENÍ

z 66. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.9.2013
4508/66RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 66. schůzi RMH, konanou dne 23.9.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 66. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.9.2013
Ing. Petra SMRČKA
________________________________________________________________________________
4509/66RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 65. schůze Rady města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 65. schůze Rady města Havířova,
konané dne 11.9.2013.
________________________________________________________________________________
4510/66RM/2013 - Schválení programu 66.schůze RMH, konané dne 23.9.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.9.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4511/66RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici 1.máje 870/14 v Havířově- Město
- dle přílohy č.1
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici Moskevská 1122/1 v Havířově- Město
- dle přílohy č.2
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově- Město
- dle přílohy č.3
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- č.8, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově- Město
- dle přílohy č.4
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Lašská 1149/11 v Havířově- Město
- dle přílohy č.5
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 783/4 v Havířově- Město
- dle přílohy č.6
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1155/23 v Havířově- Město
- dle přílohy č.7
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 965/33 v Havířově – Město
- dle přílohy č.8
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Tolstého 937/4 v Havířově – Město
- dle přílohy č.9
- č.2, o velikosti 1+4, na ulici 1.máje 959/2 v Havířově – Město
- dle přílohy č.10
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov – Město
- dle přílohy č.11
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2, Havířov – Město
- dle přílohy č.12
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov – Město
- dle přílohy č.13
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1186/10, Havířov – Město
- dle přílohy č.14
- č.25, o velikosti 1+3, na ulici Astronautů 1094/9, Havířov – Město
- dle přílohy č.15
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici J.Jabůrkové 976/5, Havířov – Město
- dle přílohy č.16
- č.6, o velikosti 1+4, na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov – Město
- dle přílohy č.17
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 783/4, Havířov – Město
- dle přílohy č.18
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 837/9, Havířov – Město
- dle přílohy č.19
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov – Město
- dle přílohy č.20
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Studentská 1151/12, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.21
- č.41, o velikosti 0+2, na ulici P.Bezruče 1543/9, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.22
- č.38, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.23
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- č.20, o velikosti 0+1, na ulici Krajní 1569/2, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.24
- č.10, o velikosti 0+2, na ulici 17.listopadu 1106/26, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.25
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1201/36, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.26
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov – Podlesí
- dle přílohy č.27
- č.59, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.28
- č.51, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.29
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1142/18, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.30
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.31
- č.20, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.32
- č.25, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.33
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 287/2, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.34
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 458/1, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.35
- č.21, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 380/22, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.36
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1106/9, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.37
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici G.Svobody 272/21, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.38
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumnark
- dle přílohy č.39
- č.12, o velikosti 1+4, na ulici H.Malířové 1152/2, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.40
- č.8, o velikosti 1+5, na ulici M.Pujmanové 1112/4, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.41
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici M.Pujmanové 1121/22, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.42
- č.34, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.43
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- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1097/4, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.44
- č.28, o velikosti 0+1, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.45
- č.46, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.46
- č.57, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.47
- č.56, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.48
- č.40, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.49
- č.27, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov –Šumbark
- dle přílohy č.50
- č.30, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 459/3, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.51
- č.6, o velikosti 1+5, na ulici Mládí 1143/20, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.52
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.53
- č.21, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 423/6, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.54
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.55
- č.13, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.56
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 420/12, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.57
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
těchto záměrů.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 25.9.2013
________________________________________________________________________________
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4512/66RM/2013 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2014________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora
terénní práce pro rok 2014 vyhlášený Radou vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně 30 %,
tj. 91 744,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“
v roce 2014
uložit
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu rozpočtu na r. 2014 rozpočtovou
rezervu 91 750,- Kč na finanční spoluúčast města Havířova na financování
projektu.
________________________________________________________________________________
4513/66RM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov_
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení usnesení č. 4469/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 o zvýšení dotace
na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu, IČ 48 80 63 23,
o částku 1 070 000,- Kč z rezervy ekonomického odboru Magistrátu
města Havířova
2.uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 288/OŠK/2013
uložit
ekonomickému odboru zapracovat výše uvedené změny do návrhu úprav
rozpočtu III. na rok 2013
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě
o poskytnutí dotace č. 288/OŠK/2013
________________________________________________________________________________
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4514/66RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové
hale v Havířově__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o. s. realizovat přestavbu
prostor Squashového clubu v 1. poschodí ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská
1296/2a v Havířově-Podlesí na tělocvičnu pro mládežnický a dorostenecký
hokej, která by měla být dotována MŠMT v rámci programu 133510 „Podpora
materiálně technické základny sportu“.
schvaluje
příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor (nyní squashových
kurtů včetně zázemí) v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly,
ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, nájemci HC AZ Havířov 2010 o. s.,
IČ: 68941994, za podmínek:
- způsob užívání nebytových prostor: nebytové prostory k rekonstrukci
na tělocvičnu a následně jako tělocvična zejm. pro mládežnický
a dorostenecký hokej HC AZ Havířov 2010 o. s.
- výměra nebytových prostor: 438,60 m2
- doba nájmu: od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2024 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné:
od 1.10.2013 do doby ukončení rekonstrukce prostor (rozhodnutí SSSÚ
MMH)…....1,- Kč/měsíčně
od prvního dne zahájení provozu
tělocvičny………………………………200,- Kč/m2/rok
-úhrada služeb:
od 1.10.2013 bude stanovena paušální částkou, nebudou-li nainstalovány
samostatné měřiče
Další ujednání:
- pronajímatel souhlasí s přestavbou nebytových prostor squashových kurtů na
tělocvičnu pro mládežnický a dorostenecký hokej HC AZ Havířov 2010 o. s.
na náklady nájemce,
- podmínkou vzniku nájmu je realizace a financování přestavby squashových
kurtů nájemcem a její předání do majetku města Havířova, podle podmínek
poskytovatele dotace,
- úhrada nájemného a služeb bude započtena do výše hodnoty technického
zhodnocení pronajímaných nebytových prostor (náklady nájemce
na přestavbu 3 squashových kurtů na tělocvičnu se zázemím).
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov podpisem nájemní smlouvy
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Z: ředitel SSRZ
T: 1. 10. 2013

ukládá
předložit návrh na nové umístění min. 2 squashových kurtů, za předpokladu
realizace přestavby pronajímaných nebytových prostor ve VÚH
Z: ředitel SSRZ
T: 10/2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. záměr občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o. s. realizovat přestavbu
prostor Squashového clubu v 1. poschodí ve Víceúčelové hale
na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí na tělocvičnu pro mládežnický
a dorostenecký hokej, která by měla být dotována MŠMT v rámci programu
133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“
2. podmíněný souhlas Rady města Havířova s pronájmem nebytových prostor
(nyní squashových kurtů včetně zázemí) v 1. poschodí objektu Víceúčelové
haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, nájemci HC AZ Havířov
2010 o. s., IČ: 68941994, od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2024 s tříměsíční
výpovědní lhůtou, k provedení rekonstrukce nebytových na tělocvičnu
a následně k užívání zrekonstruovaných nebytových prostor jako tělocvičnu
zejm. pro mládežnický a dorostenecký hokej; investice do technického
zhodnocení bude HC AZ Havířov 2010 o. s. postupně umořovat formou
nájmu a spotřebovaných služeb
schválit
1. převzetí veškerých závazků občanského sdružení HC AZ Havířov 2010
plynoucích z Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace, v případě, že dojde
k předčasnému ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v 1. poschodí
objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí (nyní
squashových kurtů včetně zázemí) a to ze strany statutárního města Havířov
2. převzetí souvisejícího technického zhodnocení nebytových prostor
ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí do majetku
statutárního města Havířov za 1,- Kč/měsíčně v souladu s podmínkami
programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“
________________________________________________________________________________
4515/66RM/2013- „Dodávka gymnastického vybavení tělocvičny II““ - schválení uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Dodávka gymnastického
vybavení tělocvičny II“ mezi příspěvkovou organizací Základní škola HavířovMěsto Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62331230, a uchazeči v tomto
pořadí:
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1. DIONY Sports International, s.r.o., Poštovní 665, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, IČ: 28646959, který předložil nejvhodnější nabídku s nabídkovou
cenou 2.479.300,-- Kč bez DPH (2.999.953,-- Kč vč. DPH)
2. JIPAST akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové,
IČ: 25944711, s nabídkovou cenou 2.552.619,-- Kč bez DPH
(3.088.668,99 Kč vč. DPH)
________________________________________________________________________________
4516/66RM/2013 - Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň
žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
stížnost občanů na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a
zároveň žádost o sjednání nápravy dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
stížnost občanů na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a
zároveň žádost o sjednání nápravy dle přílohy č. 1
schválit
odpověď na stížnost občanů na hlučné chování spoluobčanů v HavířověŠumbarku a zároveň žádost o sjednání nápravy dle přílohy č. 2
pověřit
primátora města Havířova podpisem odpovědi na stížnost
________________________________________________________________________________
4517/66RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 85. – 118.,
změna rozpočtového opatření č. 99.__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení usnesení RMH č. 4499/65RM/2013 ze dne 11.9.2013,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
a) rozpočtová opatření č. 85. – 118., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 78. – 118. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2013:
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 173 123,81 tis. Kč
866 172,99 tis. Kč
47 577,22 tis. Kč
10 886,32 tis. Kč
1 248 487,28 tis. Kč

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

2 523 357,52 tis. Kč
2 223 435,77 tis. Kč
868,26 tis. Kč
50 682,71 tis. Kč
524,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
285 037,28 tis. Kč
11 699,77 tis. Kč
279 830,95 tis. Kč
779 484,99 tis. Kč
24 039,00 tis. Kč
71 151,20 tis. Kč
687 639,57 tis. Kč
22 544,04 tis. Kč
9 884,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
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299 921,75 tis. Kč
966,50 tis. Kč
730,00 tis. Kč
850,00 tis. Kč
1 015,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
1 409,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 625,00 tis. Kč
655,00 tis. Kč
3 151,52 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
760,00 tis. Kč
825,00 tis. Kč
530,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
842,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
4 196,00 tis. Kč
4 087,32 tis. Kč
3 058,28 tis. Kč
3 982,12 tis. Kč
3 476,36 tis. Kč
2 408,20 tis. Kč
3 776,53 tis. Kč
3 089,40 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních
a pobytových sociálních
služeb Havířov
Ostatní dotace a dary

4 274,55 tis. Kč
3 755,68 tis. Kč
3 206,12 tis. Kč
5 609,68 tis. Kč
6 585,18 tis. Kč
1 607,02 tis. Kč
2 613,60 tis. Kč
1 162,88 tis. Kč
6 283,39 tis. Kč
2 802,00 tis. Kč
31 122,71 tis. Kč
19 975,00 tis. Kč
42 428,10 tis. Kč
34 396,00 tis. Kč
35 165,04 tis. Kč
12 866,57 tis. Kč
38 330,00 tis. Kč

III. Financování celkem
+350 233,71 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+692 895,01 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
-498 131,61 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
+8 400,00 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje
0,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení
likvidity – příjmy
+93 420,20 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení
likvidity – výdaje
-31 074,00 tis. Kč
operace z peněžních účtů organizace
nemající charakter příjmů a výdajů
vládního sektoru
+15 000,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+69 724,11 tis. Kč
________________________________________________________________________________
4518/66RM/2013 - Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova____
Rada města Havířova
bere na vědomí
otevřený dopis Zastupitelstvu města Havířova Ing. Bohuslava Wrony, bytem
Družstevnická 1111/2, Havířov – Podlesí dle přílohy č. 1
trvá
na usnesení č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 a výjimku pro zřízení vyhrazeného
parkovacího místa pro Ing. Bohuslava Wronu neschvaluje
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. otevřený dopis Zastupitelstvu města Havířova Ing. Bohuslava Wrony,
bytem Družstevnická 1111/2, Havířov – Podlesí dle přílohy č. 1
2. rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 23.9.2013 o neudělení souhlasu
vlastníka se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro Ing. Bohuslava
Wronu
schválit
text odpovědi dle přílohy č. 2

Z: vedoucí OKS
T: 09/2013
________________________________________________________________________________
4519/66RM/2013 - Rozšíření programu 20.zasedání ZMH_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření schváleného programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se koná dne 23.9.2013 o bod, který byl dodatečně zařazen pod
pořadovým číslem 51:
Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení
Slavia HAVÍŘOV
2. doplnění materiálů do programu ZMH, které byly projednány na 66. schůzi
Rady města Havířova, konané dne 23.9.2013:
54. Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova
55. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2014
56. Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
57. Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň
žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi
58. „Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
ve Víceúčelové hale“
________________________________________________________________________________

..…………………………….

….…..…….…………………

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Bc. Daniel PAWLAS
náměstek primátora
pro sociální rozvoj
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z 67. schůze Rady města Havířova
konané dne 2.10.2013

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

Č.jed.

KP/80 336/Rch/2013

V Havířově dne 2.10.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 67. schůzi Rady města Havířova, konané dne 2.10.2013
4520/67RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 67. schůzi RMH, konanou dne 2.10.2013
4521/67RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 66. schůze Rady města Havířova
4522/67RM/2013 - Schválení programu 67.schůze RMH, konané dne 2.10.2013
4523/67RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4524/67RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
4525/67RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
4526/67RM/2013 - Záměry prodeje pozemků ke stávajícím zahradám
4527/67RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál Dolní Datyně“
4528/67RM/2013 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město
4529/67RM/2013 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
4530/67RM/2013 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 126/1, k.ú. Havířov – město
4531/67RM/2013 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark
4532/67RM/2013 - Smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
4533/67RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Vladimíra Škutka
a Milady Škutkové
4534/67RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch města, na pozemcích společnosti
RAMONA real s. r. o., k. ú. Šumbark
4535/67RM/2013 - Zánik věcného břemene na části pozemku parc. č. 2260/2, k. ú. Dolní Suchá
4536/67RM/2013 - Zánik věcného břemene na části pozemků parc. č. 498 a 499,
k. ú. Dolní Datyně
4537/67RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Suchá a část města Bludovice“, změny umístění stok
4538/67RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4539/67RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor - garáží v obytných domech:
1. ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark,
2. ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže
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4540/67RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech
4541/67RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základní škole
4542/67RM/2013 - Schválení podnájmu nebytových prostor Vysoké škole sociálně správní,
Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.
4543/67RM/2013 - Vyřazení zvonu ze zvonice v Havířově-Životicích
4544/67RM/2013 - Pověření představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s.
rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu
4545/67RM/2013 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov
na zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu
4546/67RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4547/67RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
4548/67RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury
4549/67RM/2013 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní
4550/67RM/2013 - Schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených statutárním
městem Havířov
4551/67RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR a Moravskoslezským krajem
4552/67RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
4553/67RM/2013 - Žádost o dotaci na projekt „Jsme tu pro všechny - dětské hry v knihovně“
z Programu integrace příslušníků romské menšiny
4554/67RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
4555/67RM/2013 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013
4556/67RM/2013 - OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
- zrušení částí veřejné zakázky
4557/67RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady o volbě člena dozorčí rady společnosti
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4558/67RM/2013 - Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, kterým se vydává
tržní řád
4559/67RM/2013 - Informativní zpráva – rušení nočního klidu
4560/67RM/2013 - Zpráva z pracovní cesty zástupců Havířova do Kladna
ve dnech 6. – 8. 9. 2013
4561/67RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH
4562/67RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH
4563/67RM/2013 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování právních služeb
4564/67RM/2013 - Svaz měst a obcí ČR – změna zástupců města
4565/67RM/2013 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města
4566/67RM/2013 - Partnerství města na projektu „III. polsko-česká odborná setkání“
4567/67RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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z 67. schůze Rady města Havířova,
konané dne 2.10.2013
4520/67RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 67. schůzi RMH, konanou dne 2.10.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 67. schůze Rady města Havířova,
konané dne 2.10.2013
Mgr. Rudolfa ŠIMKA
________________________________________________________________________________
4521/67RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 66. schůze Rady města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 66. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.9.2013.
________________________________________________________________________________
4522/67RM/2013 - Schválení programu 67.schůze RMH, konané dne 2.10.2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 2.10.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4523/67RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1625/28RM/2011
3214/47RM/2012

Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Havířov
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233,
283/1, k.ú. Šumbark
5
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3494/51RM/2013
3586/52RM/2013
4271/62RM/2013

Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
SmVaK Ostrava,a.s
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

vypouští
ze sledování tato usnesení:
1995/33RM/2012
3315/48RM/2012
3364/48RM/2012
4039/58RM/2013
4219/62RM/2013
4265/62RM/2013
4266/62RM/2013
4284/62RM/2013
4317/62RM/2013
4332/62RM/2013
4362/64RM/2013
4365/64RM/2013
4373/64RM/2013
4374/64RM/2013
4375/64RM/2013
4377/64RM/2013
4388/64RM/2013
4434/65RM/2013
4494/65RM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední
Suchá, lokalita Modřínová“
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“
Zadávání veřejných zakázek dle ustanovení Zásad
hospodaření s majetkem města
Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Záměr statutárního města Havířova pronajmout byt.
jednotku č. 4 o vel. 1+2 bývalá II Ktg.
na ulici Dukelská 695/11c v Havířově-Šumbark
Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Havířov-Město,
lokalita Důlňák“
Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
v Havířově-Šumbarku“
Prodloužení nájmu nebytových prostor a části střechy
- spol. T-Mobile Czech Republic a.s
„Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“, reg. č.
CZ.1.06/2.1.00/09.07346 – zahájení otevřeného řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
Realizace Havířovských slavností statutárního města
Havířova konaných ve dnech 6.-8. 9. 2013
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov – 2.etapa“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Pronájmy části pozemků v k.ú. Bludovice pro zajištění
přístupu k ZO ČSZ č. 32
Zřízení věcného břemene ve prospěch Aleny Kousalové
Zřízení věcného břemene k částem pozemků
parc.č. 113/2, 113/4, k.ú. Bludovice
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
PODA a.s.
Provozování vodovodu v areálu bývalého dolu Dukla
ZÁMEK Havířov, s. r. o. – doplnění nájemní smlouvy
VZ „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
města Havířov“ – 2. etapa“ – rozhodnutí o námitkách
uchazeče
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích nebo jejich určených úsecích

________________________________________________________________________________
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4524/67RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Stavbařská 325/5 v Havířově- Město
- dle přílohy č.1
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1068/17 v Havířově- Město
- dle přílohy č.2
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Gogolova 923/7 v Havířově- Město
- dle přílohy č.3
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově- Město
- dle přílohy č.4
- č.16, o velikosti 1+3, na ulici J.Vrchlického 1479/16 v Havířově- Podlesí
- dle přílohy č.5
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1120/81d v Havířově- Podlesí
- dle přílohy č.6
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Balzacova 1186/10 v Havířově- Podlesí
- dle přílohy č.7
- č.65, o velikosti 0+2, na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
- dle přílohy č.8
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici E.Destinnové 1168/1b v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.9
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1143/20 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.10
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 471/7, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.11
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.12
- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Jarošova 748/4a, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.13
- č.25, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.14
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1141/16, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.15
- č.54, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.16
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1098/6, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.17
- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.18
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1142/18, Havířov – Šumbark
- dle přílohy č.19
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
těchto záměrů.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 7.10.2013
________________________________________________________________________________
4525/67RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým
nájemcům v období od 15.8.2013 do 1.10.2013 dle schváleného pořadníku,
nebo na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.3,
z důvodu dluhu na
nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. seznam žadatelů o byt vyřazených z pořadníků na byty dle přílohy č.2
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.4
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
4526/67RM/2013 - Záměry prodeje pozemků ke stávajícím zahradám_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 944/598, ost.plocha, zeleň o výměře 185 m2,
kat. území Šumbark manželům Belostík Ladislav a Belostíková Miluše,
oba bytem Havířov-Šumbark,Heleny Malířové 877/1 k již užívané zahradě
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1712/2, ost.plocha, jiná plocha
o výměře 135m2, kat. území Bludovice paní ing. Kateřině Jelínkové,
bytem Havířov-Bludovice, Rohová 3c/696 k již užívané zahradě
________________________________________________________________________________
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4527/67RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál Dolní Datyně“
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 13036 „Sportovní areál Dolní Datyně “
1. právo provést stavbu chodníku, zpevněné plochy, vjezdu do areálu a k RD
a veřejného osvětlení, pro stavebníka, statutární město Havířov, na pozemku
k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 712/3, o výměře 854 m2, jenž je předmětem
platné nájemní smlouvy uzavřené
s vlastníkem: Ing. Petrem Svobodou, aktuálně bytem Zemědělská 145/6,
Havířov – Dolní Datyně , s tím, že k nájemní smlouvě č. 447/MJP/94,
ze dne 8. 12. 1994,
bude uzavřen dodatek č. 1, účinný od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k uvedené stavbě
2. výpůjčku částí pozemků k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 293/2
o výměře cca 15 m2 a parc. č. 304 o výměře cca 1000 m2, stavebníkovi,
statutárnímu městu Havířov, pro účely výstavby parkoviště, běžecké stezky,
veřejného a areálového osvětlení, rozvodů NN a dále terénních a sadových
úprav vlastník: HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. se sídlem Zemědělská 145/6,
Havířov – Dolní Datyně, IČ: 476 66 331,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání částí
pozemků trvale zastavěných chodníkem s veřejným osvětlením,
s tím že zbývající zastavěné části pozemků budou, v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby, městu vypůjčeny na dobu životnosti stavby
3. výpůjčku pozemku k.ú. Dolní Datyně , parc. č. 295/1 o výměře cca 15 m2,
stavebníkovi, statutárnímu městu Havířov, pro účely úpravy vjezdu k RD
a umístění osvětlení na stávající sloup,
vlastník: Ing. Jakub Svoboda, Zemědělská 185/3, Havířov – Dolní Datyně,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního
souhlasu k uvedené stavbě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 447/MJP/94, ze dne 8. 12. 1994 dle bodu 1
a smluv o výpůjčce dle bodu 2. a 3.
Z: vedoucí OSM
T: stavební řízení
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
v rámci realizace stavby č. 13036 „Sportovní areál Dolní Datyně “
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1. výkup pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 712/3, o výměře 854 m2,
trvale zastavěného chodníkem s veřejným osvětlením a komunikací
ul. Zemědělská, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Ing. Petr Svoboda, Zemědělská 145/6, Havířov – Dolní Datyně
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření
kupní smlouvy
2. výkup částí pozemků k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 293/2 a parc. č. 304 trvale
zastavěných chodníkem s veřejným osvětlením, v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby,
prodávající: HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6,
Havířov – Dolní Datyně, IČ: 476 66 331,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření
kupní smlouvy
________________________________________________________________________________
4528/67RM/2013 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město,
o výměře 117 m2, paní Zdeňce Brezové, bytem Na Nábřeží 25/13,
Havířov - Město, za účelem zahrady
________________________________________________________________________________
4529/67RM/2013 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark,
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/19, o výměře 400 m2,
k.ú. Šumbark, jako komunitní zahrada s možností třídění bio odpadu
z domácností, pro občanské sdružení „ZAŠUM o.s,“, IČ: 01722191,
se sídlem Moravská 39, Havířov – Šumbark, zast. předsedou Bc. Ondřejem
Vavříčkem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od
1.11. 2013, s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě
z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení silnice III/4725
(Nová Petřvaldská) až po Fryštátskou, včetně ramp MÚK s novou I/11“,
výše nájemného dle: „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene“ ve výši 3.600,-Kč/rok
________________________________________________________________________________
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4530/67RM/2013 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 126/1, k.ú. Havířov – město____________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 126/1, k.ú. Havířov - město,
o výměře cca 4 m2, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444,
IČ: 45274649, za účelem instalace dobíjecí stanice pro dobíjení elektrických
vozidel, na dobu určitou od 1.11. 2013 do 31.12. 2020
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2013
________________________________________________________________________________
4531/67RM/2013 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o výpůjčce části pozemku parc.č. 2469/3 o výměře cca 2 400 m2,
k.ú. Šumbark za účelem využívání jako autocvičiště pro provozovatele
autoškol s místem podnikání v Havířově
________________________________________________________________________________
4532/67RM/2013 - Smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k částem pozemků v majetku města a to parc.č. 2773, 2758/1,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem uložení STL plynovodu a STL přípojek
v rámci stavby : „ 3871 REKO MS Havířov – Lesácká“ za jednorázovou
úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH včetně ochranného pásma, minimálně
však 10.000,-Kč + DPH, záměr výpůjčky byl zveřejněn
od 24.7.2013 do 9.8.2013
2. uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k částem pozemků v majetku města a to parc.č. 2661, 2231/4,
2306/1, 2638/2, k.ú. Prostřední Suchá za účelem uložení NTL plynovodu
a NTL přípojek v rámci stavby : „3870 REKO MS Havířov
11
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- Na Michalůvce + 1“ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH
včetně ochranného pásma, minimálně však 10.000,- Kč + DPH,
záměr výpůjčky byl zveřejněn od 21.8.2013 do 6.9.2013 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4533/67RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch Vladimíra Škutka
a Milady Škutkové________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2340,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky,
dle GP č. 2613 – 68/2011 ze dne 27.1.2012 ve prospěch vlastníka nemovitosti budovy č.p. 499 na pozemku parc.č. 2344/1, k.ú. Prostřední Suchá,
jenž ke dni zřízení věcného břemene jsou Vladimír Škutek a Milada Škutková,
oba bytem Havířov – Prostřední Suchá, Nový Svět 499/32 za jednorázovou
úhradu ve výši 1.500,- Kč + DPH, při celkové výměře 12 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4534/67RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch města, na pozemcích společnosti
RAMONA real s. r. o., k. ú. Šumbark________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Šumbark, parc. č. 1654/12,
1654/16, 1654/25 a 1654/27 k umístěnému podzemnímu vedení veřejného
osvětlení a sloupů, v majetku oprávněného, statutárního města Havířov,
v rozsahu dle geometrického zaměření, včetně ochranného pásma, povinný:
12
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RAMONA real s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, nám. 14. Října 1307/2,
IČ: 278 56 208 hodnota věcného břemene: bezúplatně, pro daňové účely
bude ohodnoceno částkou 500,-Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 30. 11. 2013
________________________________________________________________________________
4535/67RM/2013 - Zánik věcného břemene na části pozemku parc. č. 2260/2, k. ú. Dolní Suchá
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely výstavby chodníku mezi ulicemi Chatařská a Prachatická
v Havířově – Dolní Suché, uzavření smlouvy o zániku práva věcného břemene
chůze a jízdy, na části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2260/2, označené
v geometrickém plánu č. 1146/38/2013, ze dne 30. 8. 2013, jako díl „b“
o výměře 0,19 m2, ve vlastnictví povinné z věcného břemene:
Hannelore Kulawikové, Na Nábřeží 1293/10, Havířov – Podlesí,
pro oprávněné z věcného břemene: manž. Davida Sroku a Veroniku Srokovou,
Chatařská 1427/20, Havířov – Dolní Suchá, s tím, že smlouva o zániku práva
věcného břemene bude součástí kupní smlouvy k pozemku parc. č. 2254/6
k.ú. Dolní Suchá, uzavřené mezi paní Hannelore Kulawikovou a městem
Havířov
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o zániku věcného břemene současně s kupní smlouvou
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2013
________________________________________________________________________________
4536/67RM/2013 - Zánik věcného břemene na části pozemků parc. č. 498 a 499,
k. ú. Dolní Datyně________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o zániku věcného břemene spoluužívání, na části pozemků
k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 498 a 499, označených v geometrickém plánu
č. 525-100/2012, ze dne
25. 3. 2013, jako parc. č. 498/2 a 499/2 k.ú. Dolní
Datyně, ve vlastnictví
povinného: Luboše Rajduse, Na Sosně 2/6, Havířov – Dolní Datyně
13
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pro oprávněné z věcného břemene: manž. Bruno Rajduse a Marii Rajdusovou,
Na Sosně 2/6, Havířov – Dolní Datyně, s tím, že smlouva o zániku práva
věcného břemene bude součástí kupní smlouvy k pozemkům parc. č. 498/2
a 499/2 k.ú. Dolní Datyně uzavřené mezi panem Lubošem Rajdusem
a městem Havířov
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o zániku věcného břemene současně s kupní smlouvou
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2013
________________________________________________________________________________
4537/67RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Suchá a část města Bludovice“, změny umístění stok_____
Rada města Havířova
schvaluje
a) Pro účely realizace stavby č. 3068: „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Suchá“,
1. zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2071, k. ú. Dolní Suchá,
v rozsahu cca 27 m2, pro účely umístění kanalizační stoky
spoluvlastníci-povinní:
-Anton Beňo,Chatařská 390/12, Havířov – Dolní Suchá
-Bohdana Lípová, Družstevnická 1131/18, Havířov – Podlesí
-Ludmila Hajduková, Bratří Veverkových 2808/6, 733 01Karviná- Hranice
-Antonín Beňo, Šenovská 708/15, Havířov – Šumbark
-Arnošt Beňo, Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice
-Jiří Kicko, Ke Studánce 1040, 735 14, Orlová – Lutyně
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
2. zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2085 a 2088, k. ú.
Dolní Suchá, v rozsahu cca 140 m2, pro účely umístění kanalizační stoky
a veřejných částí přípojek
vlastník -povinný:
Václav Kropka, U Splavu 580/17, Havířov – Prostřední Suchá
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
3. zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2104/2 a 2104/14,
k. ú. Dolní Suchá, v rozsahu cca 90 m2, pro účely umístění kanalizační
stoky a veřejné části přípojky
vlastníci -povinní:
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Jiří Burkot, Jitka Burkotová Lazecká 158/9, Havířov – Dolní Suchá
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně
ochranného pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks
umístěné kanalizační šachtice
b) Pro účely realizace stavby č. 4034: „Odkanalizování Havířova, část města
Bludovice“,
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1411/3, k. ú. Bludovice,
v rozsahu cca 72 m2, pro účely umístění kanalizační stoky a veřejné části
přípojky
Spoluvlastníci- povinní:
-Roman Jelen, Spojná 619/5, Havířov – Bludovice
-Simona Galbavá, Molákova 574/32, 186 00 Praha- Karlín,
- Jan Bubela, Jarmila Bubelová, Spojná 618/3, Havířov - Bludovice
-Monika Macurová, Spojná 617/1, Havířov – Bludovice
-Pavlína Hladíková, 739 38 Soběšovice 258,
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv
Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby
________________________________________________________________________________
4538/67RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,40 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, p. Katarině Čierňavové, jako sklad
pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
4539/67RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor - garáží v obytných domech:
1. ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark,
2. ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, formou
veřejné soutěže, za podmínek:
15
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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.
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 18,22 m2
v suterénu obytného domu ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, formou veřejné
soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.
4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky soutěže dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí OSM
T: 7. 10. 2013
________________________________________________________________________________
4540/67RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor v obytných domech_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 6,62 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Lipová 5, Havířov-Město, p. Martinu Václavovi, 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 – garážového stání o výměře 19,61 m2
v suterénu Domu s pečovatelskou službou, ul. Karvinská 3, Havířov-Město,
Ing. Gabriele Štefkové,
ke garážování vlastního osobního vozidla, za podmínek:
- nájemné 400,- Kč/m2/rok vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platby nájmu a záloh za služby měsíčně
neschvaluje
3. pronájem nebytových prostor o výměře 45,30 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku o výměře 5 m2
na pozemku parc. č. 2105/308 v k.ú. Šumbark, p. Ladě Dychové, bytem
Svornosti 2, Havířov-Město
________________________________________________________________________________
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4541/67RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základní škole_____
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o udělení souhlasu zřizovatele Základní škole Havířov-Podlesí
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723 s pronájmem nebytových
prostor na sklad akustické pěny v areálu školy
________________________________________________________________________________
4542/67RM/2013 - Schválení podnájmu nebytových prostor Vysoké škole sociálně správní,
Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s._______________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o výměře 80,70 m2 v 1. nadzemním podlaží
objektu vysoké školy ul. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město, nájemci Vysoké
škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s.,
IČ: 25840886, pro podnájemce p. Dagmar Pěkníkovou, IČ: 67309071,
- účel: bufet, sklad a přípravna se zákazem kouření a konzumace alkoholu
- nájemné: 40,- Kč/m2/rok
- platba za služby měsíčně
- zajištění úklidu a údržby nebytových prostor na vlastní náklady
- na dobu neurčitou od 1. 10. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4543/67RM/2013 - Vyřazení zvonu ze zvonice v Havířově-Životicích______________________
Rada města Havířova
schvaluje
likvidaci ocelového zvonu ze zdemolované katolické zvonice
v Havířově-Životicích na pozemku parc. č. 2507/2, kat. území Bludovice
odprodejem
________________________________________________________________________________
4544/67RM/2013 - Pověření představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s.
rozhodnutím o zvýšení 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,
17
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v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)
pověřuje
1. představenstvo společnosti TSH a.s. dle ustanovení § 210 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
a) rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti TSH a.s.
o částku nejvýše 8 500 000,- Kč upsáním nových prioritních akcií
a splacení emisního kursu těchto akcií nepeněžitým vkladem statutárního
města Havířova – nemovitostmi na ul. Jarošova 11a v katastrálním území
Šumbark, obec Havířov, a to:
- pozemkem parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 990 m2
- pozemkem parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2
- budovou (halou) s číslem popisným 1219 na pozemku parc. č. 826/4
s venkovními úpravami – přípojka elektro, žumpa, betonová plocha,
rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody
a kanalizace, vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty, vše v hodnotě
7 900 000,- Kč, dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka
č. 638-29-2013 ze dne 26.6.2013
b) vydáním prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité
hodnotě 500 000,- Kč/1ks nebo 100 000,- Kč/1ks a s nimiž není spojeno
právo hlasovat na valné hromadě
c) rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce
jmenovaného soudem dle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo znalců
2. primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem prohlášení vkladatele
rozhodla
o platnosti pověření představenstva společnosti TSH a.s., uvedeného v bodě 1
tohoto usnesení, do 31.12.2013
ukládá
1. doložit Radě města Havířova rozhodnutí soudu o ustanovení znalce
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 10/2013
2. doložit Radě města Havířova zápis rozhodnutí představenstva TSH a.s.
o zvýšení základního kapitálu
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 11/2013
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3. předat společnosti TSH a.s. písemné prohlášení vkladatele o vkladu
nemovitosti
Z: vedoucí OSM
T: 11/2013
4. ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů o vlastnickém právu k nemovitosti
podle § 10 odst. 1 písm. d) z.č. 344/1992 Sb. podáním návrhu na vklad
Z: vedoucí OSM
T: 12/2013
5. předložit Radě města Havířova jedno vyhotovení úplného znění stanov
společnosti TSH, a.s. s vyznačením změn
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 1/2014
________________________________________________________________________________
4545/67RM/2013 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov
na zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
poskytnutí dotace občanskému sdružení Tenisový klub Havířov, IČ 603 37 443,
na realizaci projektu „Zastřešení dvou tenisových dvorců – krytá tenisová hala“
z rozpočtu MŠMT ve výši 10 000 000,- Kč, registrační list č. 133D512003216
(dále jen „dotace“)
schválit
poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit občanskému
sdružení Tenisový klub Havířov, IČ 60 33 74 43, ve výši 5 mil. Kč na
dofinancování zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu takto:
- první splátka ve výši 3 mil. Kč v roce 2013,
- druhá splátka ve výši max. 2 mil. Kč v roce 2014
s tím, že investiční dotace bude vyplacena na účet Tenisového klubu Havířov
č.ú. 2108206376/2700 až po dočerpání dotace z MŠMT v roce 2013
uložit
- ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci 3 mil. Kč
na spolufinancování projektu „Zastřešení dvou tenisových dvorců – krytá
tenisová hala“ do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2013
- odboru školství a kultury zapracovat schválenou investiční dotaci
ve výši 2 mil. Kč na spolufinancování projektu „Zastřešení dvou tenisových
dvorců – krytá tenisová hala“ do návrhu rozpočtu města Havířova
pro rok 2014, a to do výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“,
financované z prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit
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pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dohody o poskytnutí dotace
________________________________________________________________________________
4546/67RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČ: 61 98 86 00):
- elektrická pečící trouba, invent. č. 022/ŠJ/12, v pořizovací ceně 62.000,- Kč
včetně DPH
- myčka nádobí, invent. č. 022/ŠJ/8, v pořizovací ceně 95.160,- Kč
včetně DPH
2. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13):
- soubor počítačů včetně serveru, invent. č. DHM 24, v pořizovací ceně
146.774,50 Kč včetně DPH
3. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31):
- fréza sněžná Husqvarna 6-23/9-26, invent. č. HIM/022/26, v pořizovací
ceně 52.980,- Kč včetně DPH
________________________________________________________________________________
4547/67RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)
v pořizovací ceně 90.000,- Kč včetně DPH:
- dřevěná herní sestava na školní zahradu
________________________________________________________________________________
4548/67RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním
školám a mateřským školám v celkové výši 395.000,- Kč, a to takto:
1. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)
ve výši 293.000,- Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků
2. Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) ve výši 82.000,- Kč
na vyplacení odstupného
3. Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace (IČ 70 95 82 89) ve výši 10.000,- Kč na pořádání akademie
k 45. výročí MŠ
4. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15 (IČ 65 89 07 01)
ve výši 10.000,- Kč na vyplacení odměny za plnění mimořádných pracovních
úkolů
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním
školám a mateřským školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2013 o výše
uvedené částky
________________________________________________________________________________
4549/67RM/2013 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní____________
Rada města Havířova
stanoví
odměnu z finanční dotace MŠMT za realizaci programu č.j. MŠMT44622/2012-22 „Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní
vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2013“ řediteli
- Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace PaedDr. Václavu Hujerovi, dle přílohy č. 1
- Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná Mgr. Petře Židkové, dle přílohy č. 1
- Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace Mgr. Vladimíru Kosňovskému, dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4550/67RM/2013 - Schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených statutárním
městem Havířov__________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí zřizovatele o schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených
statutárním městem Havířov
________________________________________________________________________________
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4551/67RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR a Moravskoslezským krajem____
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovou organizací města:
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 – budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50)
1. poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
projekt:
Bibliofest……………………………………………38.000,- Kč
2. poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
projekt: V knihovně straší .……………………........70.000,- Kč
3. poskytovatel: Moravskoslezský kraj
projekt: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014
– Muzeum strašidel……………………….………...70.000,- Kč
________________________________________________________________________________
4552/67RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních a věcných darů příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČ: 61 98 87 23)
- v celkové výši 500,- Kč od pí Mgr. Dagmary Mrázové, H. Malířové
1154/6, 736 01 Havířov-Šumbark – sedací souprava do kabinetu českého
jazyka
- v celkové výši 207,- Kč od p. Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1,
736 01 Havířov (IČ: 61 93 57 27) na kulturní akci
- v celkové výši 1.500,- Kč od společnosti AUTO TOMAN, s.r.o.,
Dlouhá 1026/65, 736 01 Havířov-Město (IČ: 47 97 49 15)
- dárkové balíčky pro žáky 1. tříd
- v celkové výši 500,- Kč od p. Mgr. Tomáše Ptáčka, Lípová 7, 736 01
Havířov-Město – sedací souprava do školní družiny
________________________________________________________________________________
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4553/67RM/2013 - Žádost o dotaci na projekt „Jsme tu pro všechny - dětské hry v knihovně“
z Programu integrace příslušníků romské menšiny_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 - budova G,
736 01 Havířov-Město (IČ: 00 60 12 50)
1. podání žádosti o dotaci na projekt„Jsme tu pro všechny - dětské hry
v knihovně“ z Programu integrace příslušníků romské menšiny Ministerstva
kultury ČR pro rok 2014
2. realizaci dílčího projektu dle přílohy č. 1
ukládá
Městské knihovně Havířov zapracovat spoluúčast na financování projektu
„Jsme tu pro všechny - dětské hry v knihovně“ ve výši 3 050,- Kč do rozpočtu
na rok 2014, a to za předpokladu, že projekt bude schválen Ministerstvem
kultury ČR
Z: ředitelka MKH
T: 12/2013
________________________________________________________________________________
4554/67RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“____
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o dotaci občanského sdružení Vzpěračská škola Otty Zaremby, IČ 26 57
96 77, na Mezinárodní velkou cenu Horní Suché dne 26. 10. 2013
neschvaluje
poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2013 ze sportovní sféry v celkové výši 5 600,- Kč
Vzpěračské škole Otty Zaremby, IČ 26 57 96 77, na Mezinárodní velkou
cenu Horní Suché dne 26. 10. 2013
________________________________________________________________________________
4555/67RM/2013 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu Seznamu subdodavatelů ve znění přílohy tohoto usnesení
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2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 na provedení
stavby č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“, v rozsahu bodu
1 tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 uzavřené se Sdružením „T.G.
Masaryka 2013 E-STASEKO“ dne 21.8.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 ze dne
21.8.2013
Z: vedoucí OIV
T: 10/2013
________________________________________________________________________________
4556/67RM/2013 - OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
– zrušení částí veřejné zakázky_____________________________________
Rada města Havířova
ruší
1. z důvodu nepodání žádné nabídky v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) části veřejné zakázky OŘ/14/KP/13
– „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“ uvedené
v příloze č. 1
2. z důvodu podání pouze jedné nabídky v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e)
zákona části veřejné zakázky OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní
oděvy a ochranné prostředky“ uvedené v příloze č. 2
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem oznámení o zrušení částí
veřejné zakázky OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné
prostředky“
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o zrušení částí veřejné zakázky OŘ/14/KP/13
– „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“ uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 4.10.2013
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2. zajistit zveřejnění oznámení o zrušení částí veřejné zakázky OŘ/14/KP/13
– „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“ ve Věstníku
veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 4.10.2013
________________________________________________________________________________
4557/67RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady o volbě člena dozorčí rady společnosti__________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25385534,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,
vložka 17305, (dále jen „společnost“)
volí
ke dni 2. 10. 2013 do funkce člena dozorčí rady společnosti
pana Miroslava Kronenberga, r.č. 430312/420, Moskevská 1072/7, 736 01
Havířov-Město
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady
společnosti od 2.10.2013 dle Přílohy č. 1
ukládá
1. odeslat rozhodnutí RMH a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
jednatelům společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 8. 10. 2013
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
Z: jednatelé společnosti
T: 10/2013
3. předložit zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti ke dni 30.6.2013
vč. informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti
Z: předseda DR
T: 10/2013
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4. provést změnu zápisu o dozorčí radě společnosti (vznik funkce předsedy
a místopředsedy, vznik členství) v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305
Z: jednatelé společnosti
T: 30. 11. 2013
________________________________________________________________________________
4558/67RM/2013 - Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, kterým se vydává
tržní řád________________________________________________________
Rada města Havířova
vydává
Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č.1/2013, kterým se vydává tržní
řád dle přílohy
_______________________________________________________________________________
4559/67RM/2013 - Informativní zpráva – rušení nočního klidu__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu odboru vnitra a živnostenský úřad Magistrátu města
Havířova o přijatých oznámeních na podezření ze spáchání přestupku rušením
nočního klidu za období od 1.1.2013 do 10.9.2013 dle přílohy
_______________________________________________________________________________
4560/67RM/2013 - Zpráva z pracovní cesty zástupců Havířova do Kladna
ve dnech 6. – 8. 9. 2013____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda Heczka, Ing. Zdeňka Dombrovského , CSc. a JUDr. Bohuslavy
Kochové dle důvodové zprávy.
_______________________________________________________________________________
4561/67RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise sportovní Rady města Havířova za rok 2013
dle předložených příloh
_______________________________________________________________________________
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4562/67RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise energetické Rady města Havířova za rok 2013
dle předložených příloh
_______________________________________________________________________________
4563/67RM/2013 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování právních služeb_
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z čl. III odst. 2 Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejnou zakázku „Právní služba na projekty města“
na poskytování právních služeb uvedených v příloze č. 1
2. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Alenou
Malachovou, advokátkou, se sídlem 120 00 Praha 2, Bělehradská 126,
IČ: 71912452, ve znění přílohy č. 1
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Alenou Malachovou
ukládá
1. předložit smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Alenou
Malachovou k podpisu
Z: vedoucí OSR
T: 10/2013
2. předložit Radě města Havířova ke schválení novelizaci Zásad pro postup
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Z: vedoucí OPS
T: 12/2013

doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova

uložit
v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Právní služba na projekty města“ organizačnímu odboru zapracovat do návrhu
rozpočtu výdajů OJ 6 v následujících letech předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky do 1 000 000,- Kč bez DPH
_______________________________________________________________________________
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4564/67RM/2013 - Svaz měst a obcí ČR – změna zástupců města_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zvolení Ing. Zdeňka Osmanczyka členem Předsednictva Svazu měst
a obcí ČR na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, konaném
ve dnech 19. a 20.9.2013 v Českých Budějovicích
2. rezignaci Ing. Zdeňka Osmanczyka na funkci člena Bezpečnostní komise
Předsednictva Svazu měst a obcí ČR – příloha č. 1
doporučuje
1. Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR odvolat zástupce statutárního města
Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka z Bezpečnostní komise Předsednictva
Svazu měst a obcí ČR z důvodu rezignace
2. Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR jmenovat Ing. Bohuslava Murase jako
zástupce statutárního města Havířova do Bezpečnostní komise Předsednictva
Svazu měst a obcí ČR
________________________________________________________________________________
4565/67RM/2013 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí věcného daru – notebook Toshiba Satellite C55-A-15W
z fondu primátora města v hodnotě 9 990,- Kč vč. DPH
nezletilé Anně Marii Nekolné, bytem Havířov-Město, K. V. Raise 8
ukládá
zabezpečit realizaci
Z: vedoucí KP
T: 10/2013
_______________________________________________________________________________
4566/67RM/2013 - Partnerství města na projektu „III. polsko-česká odborná setkání“______
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr města Jastrzębie – Zdrój podat projektovou žádost o dotaci na projekt
„III. polsko-česká setkání“, kdy v rámci realizace tohoto projektu bude
vytvořena internetová aplikace zaměřená na prezentaci měst Jastrzębie – Zdrój,
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Karviná a Havířov
schvaluje
1. partnerství statutárního města Havířov na projektu „III. polsko-česká setkání“
(dále jen Projekt) financovaného z prostředků Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
2. Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013, mezi:
městem Jastrzębie – Zdrój, Polská republika, REGON 276255358, hlavním
partnerem
statutárním městem Karviná, IČ 00 29 75 34, 1. projektovým partnerem
statutárním městem Havířov, IČ 00 29 74 88, 2. projektovým partnerem
(dále jen Dohoda)
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem Dohody, Čestného prohlášení partnera Projektu a dalších dokumentů
souvisejících s Projektem
Z: ved. OSR
T: 10/2010
________________________________________________________________________________
4567/67RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Petr SMRČEK
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 68. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.10.2013

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/84 455/Miš/2013

V Havířově dne 23.10.2013
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 68. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.10.2013 – I. část
4568/68RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 68. schůzi RMH,
konanou dne 23.10.2013
4569/68RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 67. schůze Rady města Havířova
4570/68RM/2013 - Schválení programu 68. schůze RMH, konané dne 23.10.2013
4571/68RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4572/68RM/2013 - Informativní zpráva o počtu přestupků proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku řešených MP Havířov za období
od 1.1.-31.8.2012 a za stejné období roku 2013
4573/68RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
4574/68RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
4575/68RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
4576/68RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5
na ul. M. Pujmanové 1113/6 v Havířově – Šumbarku
na bytové jednotky o vel. 1+2
4577/68RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013
4578/68RM/2013 - Mimořádná přidělení obecních bytů
4579/68RM/2013 - Přidělení jiných obecních bytů
4580/68RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice
4581/68RM/2013 - Záměry prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady
4582/68RM/2013 - Záměr prodeje pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.
4583/68RM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města,
za část pozemku parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark
4584/68RM/2013 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží
4585/68RM/2013 - Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice
4586/68RM/2013 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1703/2, k.ú. Bludovice,
pro účely realizace stavby:„Rekonstrukce a dobudování chodníku
na ul. Na Záguří“
4587/68RM/2013 - Změna usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008,
k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města
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4588/68RM/2013 - Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem
4589/68RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Suchá
– Ing. Luboš st. a Ing. Luboš ml. Heincovi, Alena Heincová
4590/68RM/2013 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.
4591/68RM/2013 - Navýšení rozsahu nájmu pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce komunikací ul. v Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“
4592/68RM/2013 - Zřízení věcných břemen
4593/68RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka vodovodu,
na pozemcích v lokalitě Stružník, které nabude město do majetku
4594/68RM/2013 - Věcné břemeno na umístění a provozování plynových kotelen
4595/68RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor
4596/68RM/2013 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
Obecné záměry pronájmu nebytových prostor
4597/68RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě
4598/68RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základní škole
4599/68RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
4600/68RM/2013 - Vynětí pozemků z hospodaření příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace
4601/68RM/2013 - Hodnocení činnosti příspěvkových organizací za 1. pololetí 2013
4602/68RM/2013 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2013 do 30.04.2014
4603/68RM/2013 - Žádost o výjimku z článku II, bodu 1. Zásad pro nájem bytů
v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou)
v majetku statutárního města Havířova (usnesení RMH č. 3888/58/09
ze dne 12.08.2009), a o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
hodna zvláštního zřetele – manželé Karel Lapisz a Zdeňka Lapiszová
4604/68RM/2013 - Likvidace majetku příspěvkové organizace Santé – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb, p. o.
4605/68RM/2013 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013
4606/68RM/2013 - Zánik zařízení pro výkon pěstounské péče
4607/68RM/2013 - Změna výše investičních dotací a příspěvku na provoz
u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov
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z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.10.2013
I. část
4568/68RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 68. schůzi RMH, konanou dne 23.10.2013__
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 68. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.10.2013
Vojtěcha Kozáka
4569/68RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 67. schůze Rady města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 67. schůze Rady města Havířova,
konané dne 2.10.2013.
4570/68RM/2013 - Schválení programu 68. schůze RMH, konané dne 23.10.2013___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.10.2013 dle přílohy
4571/68RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4463/65RM/2013

Žádost o souhlas se stavebními úpravami a snížením výměry
pronajatých nebytových prostor
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4107/60RM/2013
vypouští

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

ze sledování tato usnesení:
4264/62RM/2013

Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k částem pozemků parc.č. 1604/1, 1604/5,
k.ú. Šumbark
4269/62RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch MUDr. Radomíra
Gvuzda a MUDr. Kateřiny Gvuzdové
4366/64RM/2013 Výpůjčka částí pozemků k.ú. Havířov-město,
parc. č. 425/2, 435 a 441, společnosti TURČINA s. r. o.,
a následný převod parkoviště
4376/64RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
4391/64RM/2013 Smlouva o výpůjčce interiéru Historie psaná uhlím
4393/64RM/2013 UŘ/10/OIV/13 - „Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa“
(číslo stavby 10064) -rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
4416/64RM/2013 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí a přijetí této podpory
4446/65RM/2013 Úhrada nájemného za užívání pozemku parc. č. 1415/1
pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část
města Prostřední Suchá“
4450/65RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ
Distribuce, a.s.
4452/65RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. Telefónica Czech
Republic, a.s.
4488/65RM/2013 ZPŘ/16/OŠK/13 –„Zajištění ozdravných pobytů žáků I.
stupně ZŠ v Havířově“– rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky
4533/67RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch Vladimíra Škutka
a Milady Škutkové
4539/67RM/2013 Záměr pronájmu nebytových prostor - garáží v obytných
domech:
1. ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark,
2. ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže
4555/67RM/2013 OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka –
zhotovitel“ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
928/OIV/2013
4563/67RM/2013 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování
právních služeb
4565/67RM/2013 Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města
________________________________________________________________________________
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4572/68RM/2013 - Informativní zpráva o počtu přestupků proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku řešených MP Havířov za období od 1.1.-31.8.2012
a za stejné období roku 2013_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Informativní zprávu o počtu přestupků proti občanskému soužití a veřejnému
pořádku řešených MP Havířov za období od 1.1.- 31.8.2012 a za stejné období
roku 2013 dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4573/68RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 979/30 v Havířově- Město
- dle přílohy č.1
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 579/8 v Havířově – Město
- dle přílohy č.2
- č.8 o velikosti 1+2, na ulici U Lesa 281/1 v Havířově - Město
- dle přílohy č.3
- č.3 o velikosti 0+1, na ulici Lašská 1149/11 v Havířově – Město
- dle přílohy č.4
- č.5 o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 751/139 v Havířově – Město
- dle přílohy č. 5
- č.6 o velikosti 1+3, na ulici Plynárenská 667/9 v Havířově –Prostřední Suchá
- dle přílohy č. 6
- č.47 o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
- dle přílohy č.7
- č.11 o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark
- dle přílohy č.8
- č.5 o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1112/4 v Havířově- Šumbark
- dle přílohy č.9
- č.8 o velikosti 1+5, na ulici Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbark
- dle přílohy č.10
- č.23 o velikosti 1+3, na ulici Školní 277/39 v Havířově-Šumbark
- dle přílohy č.11
- č.8 o velikosti 1+3, na ulici Školní 271/32 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.12
- č.6 o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 420/12 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.13
- č.9 o velikosti 1+3, na ulici Moravská 391/5 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.14
- č.5 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově –Šumbark
- dle přílohy č.15
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- č.5 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.16
- č.5 o velikosti 1+4 na ulici V.K.Klicpery 287/2 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.17
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.18
- č.15 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.19
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1168/1b v Havířově – Šumbark
- dle přílohy 20
- č.17 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1106/9 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.21
- č.36 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.22
- č.2 o velikosti 1+4 na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.23
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
těchto záměrů.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 29.10.2013
________________________________________________________________________________
4574/68RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.10.2013 do 15.10.2013 na základě
samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
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4575/68RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově – Město
Petře Štukové
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 763/127 v Havířově – Město
Martinu Novotnému
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1078/5 v Havířově – Město
Jakubovi Surému
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Lašská 1149/11 v Havířově – Město
Ivoně Horákové
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 783/4 v Havířově – Město
Michalu Hýblovi
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1155/23 v Havířově – Město
Pavlíně Hlinkové
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 965/33 v Havířově – Město
Jakubovi Fuksovi
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Tolstého 937/4 v Havířově – Město
Janu Doubkovi
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov – Město
Radce Stehnové
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2, Havířov – Město
Oldřichu Zydroňovi
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov – Město
Mgr. Hynku Pláškovi
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1186/10, Havířov – Město
Renátě Zemanové
- č.25, o velikosti 1+3, na ulici Astronautů 1094/9, Havířov – Město
Antonínu Bednářovi
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov–Město
Vojtěchu Nezvalovi
- č.6, o velikosti 1+4, na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov – Město
Šárce Fojtíkové
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 783/4, Havířov – Město
Rudolfu Zuberovi
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 837/9, Havířov – Město
Davidu Rohelovi
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov – Město
Kateřině Tomanové
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Studentská 1151/12, Havířov – Podlesí
Ing. Šárce Procháskové
- č.41, o velikosti 0+2, na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov – Podlesí
Miloslavu Kočendovi
- č.38, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov – Podlesí
Janu Kolářovi
- č.20, o velikosti 0+1, na ulici Krajní 1569/2, Havířov – Podlesí
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Pavlu Rozsívalovi
- č.10, o velikosti 0+2, na ulici 17.listopadu 1106/26, Havířov – Podlesí
MUDr. Danielu Krzyžánkovi
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1201/36, Havířov – Podlesí
Kateřině Spáčilové
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov – Podlesí
Jiřímu Fluksovi
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark
Nikole Šťukové
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 287/2, Havířov – Šumbark
Martinu Křístkovi
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 458/1, Havířov – Šumbark
Jiřině Sedničkové
- č.21, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 380/22, Havířov – Šumbark
Davidu Tržickému
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumnark
Marcele Békéské
- č.12, o velikosti 1+4, na ulici Heleny Malířové 1152/2, Havířov – Šumbark
Markétě Schmiedové
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1097/4, Havířov – Šumbark
Dezideru Bodnárovi
- č.13, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark
Liboru Štěpánovi
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 420/12, Havířov – Šumbark
Richardu Olšerovi
ukládá
1. zahájit komplexní marketingovou kampaň zaměřenou na nabídku volných
bytů ve vlastnictví města v Havířově pro cílové skupiny obyvatel
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 11/2013
2. předložit návrh na rozšíření druhů benefitů pro nájemce
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 11/2013
3. předložit pilotní projekt na progresivní používání benefitů při opakované
nabídce volných bytů
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
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4576/68RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5 na ul. M. Pujmanové 1113/6
v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2_________________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 3 o vel. 1+5 v obytném domě
na ul. M. Pujmanové 1113/6 v Havířově – Šumbarku na 2
bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.6.2014
________________________________________________________________________________
4577/68RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“
–uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 323/MRA/2013 a Přílohy SoD
č. 1 o dodatečné stavební práce za cenu 241 635,19 Kč bez DPH,
tj. 277 880,47 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 323/MRA/2013 a z Přílohy SoD
č. 1 stavební práce za cenu (- 2 053 081,59 Kč bez DPH),
tj. (- 2 361 043,83 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1
3. uzavření Dodatku č.2 k Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013 ze dne 10.4.2013
na provedení stavby „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
města Havířov“ v rozsahu bodů 1. a 2. tohoto usnesení, se společností
RI OKNA a.s., IČ: 607 24 862
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č 323/MRA/2013 ze dne 10.4.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 323/MRA/2013
ze dne 10.4.2013
Z: ředitel MRA
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
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4578/68RM/2013 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení obecního dvoupokojového nebo jednopokojového bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v lokalitě Havířov – Město nebo Havířov – Podlesí
panu Danielu Pospíšilovi, t.b. Budovatelů 821/10, Havířov-Prostřední Suchá
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena
v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. Fibichova 228/23 v Havířově-Městě
paní Kateřině Manové, t.b. Fibichova 228/23, Havířov-Město pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
s platnými Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt právně volný s tím,
že nájemné bude hrazeno měsíčně
neschvaluje
1.mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark paní Veronice Karvaiové,
t.b. Jarošova Obránců míru 620/1, Havířov-Šumbark
2. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města panu Miloslavu Kočendovi,
t.b. Františka Hrubína 1535/1, Havířov-Podlesí
3. mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města paní Renatě Horváthové, t.b.Havířská 709/11,
Havířov-Prostřední Suchá
________________________________________________________________________________
4579/68RM/2013 - Přidělení jiných obecních bytů_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období, který vznikne
rekonstrukcí bytu o vel. 1+5 v lokalitě Havířov-Šumbark
manž. Darině Sobčákové a Luboši Sobčákovi, t.b. Mládí 1099/8,
Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím,
že nájemné bude hrazeno měsíčně
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2. přidělení jiného obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v kterékoliv
lokalitě města p. Jiřímu Werlíkovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov-Město
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena
v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
________________________________________________________________________________
4580/68RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2,
kat. území Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna
na základě GP) společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem
Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování
administrativní a komerční budovy včetně parkovací plochy, a to za cenu
dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
________________________________________________________________________________
4581/68RM/2013 - Záměry prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha
o výměře cca 550 m2 v kat.území Prostřední Suchá (výměra bude upřesněna
na základě GP) manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška,
oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce 1028/27
za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu dle zpracovaného
znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
2. záměr prodeje části pozemků parc.č. 1714/5 orná půda o výměře cca 310 m2
parc.č. 2655/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 160 m2
a parc.č. 2655/4,ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 30 m2 celkem
cca 500 m2 v kat. území Bludovice, (výměra bude upřesněna na základě GP)
panu Pavlu Podlesnému, bytem Ostrava-Poruba, Dělnická 401 za účelem
rozšíření zahrady, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu
za jeho zpracování s tím, že pan Podlesný uhradí současně podle OZ § 451
neoprávněný majetkový prospěch ve výši nájemného za tři roky zpětně
ve výši 23 400,- Kč
________________________________________________________________________________
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4582/68RM/2013 - Záměr prodeje pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o._________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 392/4, ost.plocha o výměře 34 m2 a pozemků
odměřených GP a nově označených jako pozemek parc.č. 396/4, ost.plocha
o výměře 154 m2, parc.č. 396/5, ost.plocha o výměře 12 m2 ,
parc.č. 392/6, ost.plocha o výměře 838 m2, parc.č. 392/9, ost.plocha o výměře
131 m2 a parc.č. 392/10, ost.plocha o výměře 226 m2, k.ú. Bludovice,
celková výměra převáděných pozemků 1 395 m2
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město,
IČ: 64084744,
a to za tržní cenu ve výši 739 870,- Kč (tj. cca 530,37 Kč/m2) + 2 500,- Kč
za zpracování znaleckého posudku, celková kupní cena ve výši 742 370,- Kč
________________________________________________________________________________
4583/68RM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část
pozemku parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku parc. č. 1707/1, orná půda
o výměře cca 20 m2, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2
ostatní plocha, o výměře 25 m2,
ve vlastnictví: manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, Akátová 460/5,
Havířov - Šumbark s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných
nemovitostí stanovené znaleckým posudkem a úhradou 50% nákladů
na znalečné a geometrické zaměření
________________________________________________________________________________
4584/68RM/2013 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. prodej pozemku parc.č. 1749, kat. území Havířov-město o výměře 20 m2
panu Josefu Sobkovi, bytem Havířov-město, Hlavní třída 60, pod již
postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 130,- Kč
(tj. cca 1 856,50 Kč/m2)
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2. prodej pozemku parc.č. 1205/11, kat. území Bludovice o výměře 5 m2
panu Lukáši Bindačovi, bytem Havířov-Šumbark, U Tesly 1173/3,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 410,- Kč
(tj. 1 082,- Kč/m2)
3. prodej části pozemku 1195/1 , nově označenou dle GP jako pozemek
parc.č. 1195/343 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům
Zdeňku Dlubalovi a Marii Dlubalové, oba bytem Havířov-Podlesí,
Slunečná 10, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 7 700,- Kč, ( tj. 1 100,- Kč/m2)
4. prodej části pozemku 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek
parc.č. 1701/50 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům
ing. Karlu Káňovi a Evě Káňové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá,
Hornická 850/39, pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč (tj. 1 230,- Kč/m2)
5. prodej části pozemku 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek
parc.č. 1701/46 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Christine
Polákové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 841/21
a panu Josefu Polákovi, bytem Český Těšín, Pražská 1377/1,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč
(tj. 1 230,- Kč/m2) (v případě dořešení společného jmění manželů
pouze jednomu z vlastníků garáže)
________________________________________________________________________________
4585/68RM/2013 - Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej části pozemků parc.č. 35/1 o výměře cca 40 m2 a parc.č. 41/1
o výměře cca 60 m2, celkem cca 100 m2 v kat. území Bludovice včetně
trvalých porostů (přesná výměra bude určena GP ) manželům RNDr. Janu
Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové, bytem Havířov-Bludovice,
U Stružníku 41za účelem zarovnání vnějších hranic pozemků ve vlastnictví
žadatelů,a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 43 000,- Kč
(tj. 430,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku
________________________________________________________________________________
4586/68RM/2013 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1703/2, k.ú. Bludovice, pro účely realizace
stavby:„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
pro účely realizace stavby č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku
na ul. Na Záguří“ přijetí daru pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1703/2,
zahrada o výměře 103 m2 užívaného jako komunikace, která bude v rámci
stavby rekonstruována
dárce: Starcová Hildegarda, Na Záguří 686/21, Havířov – Bludovice,
________________________________________________________________________________
4587/68RM/2013 - Změna usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008,
k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008, kterým byl schválen
bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havířov město, parc. č. 4530/2 o výměře
87 m2 a v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 385/6 o výměře 206 m2, parc. č. 385/7
o výměře 159 m2, parc. č. 2491/15 o výměře 316 m2, jež jsou součástí koryta
bezejmenného potoka z majetku převodce: ČR- 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 nabyvatele, statutárního města
Havířova, jež je správcem vodního toku
schválit
bezúplatný převod pozemků parc. č. 385/6, vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené a parc. č. 385/7, vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, v katastrálním území Dolní Suchá, obec Havířov,
z majetku převodce: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 697
97 111, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova, včetně
omezujících a zavazujících podmínek, uvedených v čl. III, předložené smlouvy:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku III. této smlouvy
řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této
smlouvy. V případě převodu nemovitosti 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 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 předmětné nemovitosti uvedené v čl. I.
nebo jejich část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti,
zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
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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 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 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.
________________________________________________________________________________
4588/68RM/2013 - Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
uzavření Dodatku č. 1 Směnné smlouvy č. 838/OSM/2013 uzavřené
s Moravskoslezským krajem dne 2. 8. 2013, kterým se nahrazuje původní
znění:
čl. III., odst. 2. Předmětem směny jsou tyto nemovitosti:
- část budovy č. p. 329, občanská vybavenost, část obce Město, na pozemku
parc. č. 1421 oddělená dle geometrického plánu pro změnu vnějšího obvodu
budovy č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 a bude nově označená jako
budova, č. p. 328, občanská vybavenost, část obce Město, na pozemku
parc. č. 1421/2,
- část pozemku parc. č. 1421, zastavěná plocha a nádvoří, oddělená dle
geometrického plánu č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 a nově označená
jako pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2,
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí
(dále také „předmět směny č. 2“).
Za nové znění:
čl. III., odst. 2 Předmětem směny jsou tyto nemovitosti:
- část pozemku parc. č. 1421, zastavěná plocha a nádvoří, oddělená
dle geometrického plánu č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 a nově
označená jako pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 315 m2,
- část budovy č. p. 329, občanská vybavenost, část obce Město, na pozemku
parc. č. 1421 oddělená dle geometrického plánu pro změnu vnějšího obvodu
budovy č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 (část budovy č. p. 329 na nově
vzniklém pozemku parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří), která bude
sloučena k budově č. p. 328 na pozemku parc. č. 1422 zastavěná plocha a
nádvoří, a bude nově označena jako budova č.p. 328 na pozemcích
parc. č. 1422 a parc. č. 1421/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, včetně
všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí
(dále také „předmět směny č. 2“).“
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 1 Směnné smlouvy č. 838/OSM/2013
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4589/68RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Suchá – Ing. Luboš st. a Ing. Luboš ml.
Heincovi, Alena Heincová__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit
výkup pozemku parc.č. 2645/3, orná půda o výměře 86 m2, parc.č. 2645/4,
orná půda o výměře 46 m2 a parc.č. 2646/1, ost.plocha o výměře 258 m2,
vše v kat. území Dolní Suchá ve spoluvlastnictví: pana Ing. Luboše Heince ml.,
vlastníka podílu ve výši ½ manželů Ing. Luboše Heince st. a Aleny Heincové,
kteří mají ve společném jmění manželů podíl ve výši ½, všichni bytem
Havířov-Dolní Suchá, Orlovská 289/3 za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 40 760,- Kč ( tj. průměrně 104,50 Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4590/68RM/2013 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
výkup pozemků parc.č. 3965/2, ost.plocha o výměře 6 m2, parc.č. 3973/2,
ost.plocha o výměře 8 m2 a parc.č. 3978/1, ost.plocha o výměře 94 m2,
celkem 108 m2, v kat. území Havířov-město od Lesů ČR s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ: 42196451
za smluvní kupní cenu ve výši 47.500,- Kč (tj. cca 440,- Kč/m2)
________________________________________________________________________________
4591/68RM/2013 - Navýšení rozsahu nájmu pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce
komunikací ul. v Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí “ __________
Rada města Havířova
ruší
pro účely realizace stavby č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul.V Zátiší
a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí“ část usnesení RMH č. 367/64RM/2013,
ze dne 21. 8. 2013, v bodě a), kterým byl schválen nájem částí pozemků
k.ú. Bludovice, parc. č. 444/7 o výměře 24 m2, parc. č. 444/1
o výměře 139 m2 a parc. č. 439/2 v celé výměře 84 m2
pronajímatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106,
Lesní správa Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 421 96 451
nájemné: dle cenových předpisů pronajímatele,
platných pro rok 2013: 25,-Kč/m2/rok + DPH
doba nájmu: od zahájení stavebních prací,
do doby majetkoprávního vypořádání trvale zastavěných částí pozemků
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul.V Zátiší
a ul.U Hájenky v Havířově– Podlesí“ nájem částí pozemků k.ú. Bludovice,
parc. č. 444/7 o výměře 58 m2, parc. č. 444/1 o výměře 139 m2
a parc. č. 439/2 v celé výměře 84 m2, tj. celkem 281 m2, dle požadavku
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pronajímatele: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106,
Lesní správa Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 421 96 451
nájemné: dle cenových předpisů pronajímatele, platných pro rok 2013:
25,-Kč/m2/rok + DPH doba nájmu: na dobu určitou od do doby
majetkoprávního vypořádání trvale zastavěných částí pozemků
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
________________________________________________________________________________
4592/68RM/2013 - Zřízení věcných břemen___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2194/2,
k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky, dle GP
č. 1578 – 52/2012 ze dne 23.7.2012 ve prospěch vlastníka nemovitosti
- pozemku parc.č. 2308/3, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení věcného
břemene jsou Přemysl Havlíček a Miroslava Havlíčková, oba bytem
Havířov-Dolní Suchá, Na Bartošůvce 104/6 za jednorázovou úhradu
ve výši 1.988,- Kč + DPH, při celkové výměře 15,9 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1676/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu, dle GP č. 3776 – 42/2013
ze dne 3.9.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti - budovy č.p. 654
na pozemku parc.č. 1647, k.ú. Bludovice, jenž ke dni zřízení věcného
břemene jsou Iveta Szokalová a Josef Szokala, oba bytem
Havířov – Bludovice, Prostřední 654/10 za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 5 m2
3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2360,
2735, k.ú. Dolní Suchá a parc.č. 2162/10, k.ú. Šumbark za účelem umístění
sjezdu, dle GP č. 1152 – 98/2013 a 1653 – 98/2013 ze dne 18.9.2013
ve prospěch vlastníka nemovitosti - pozemku parc.č. 2359, k.ú. Dolní Suchá,
jenž ke dni zřízení věcného břemene je Ivo Černý, bytem Havířov – Dolní
Suchá, Nad Tratí 266/63 za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH,
při celkové výměře 40 m2
4. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2366/1,
2735, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky, dle GP
č. 1105 – 72/2012 ze dne 17.9.2012 ve prospěch vlastníka nemovitosti
- pozemku parc.č. 2366/6, k.ú. Dolní Suchá, jenž ke dni zřízení věcného
břemene jsou Jan Stankuš a Magdaléna Stankušová, oba bytem
Havířov – Šumbark, Ladova 297/1, za jednorázovou úhradu
ve výši 17.125,- Kč + DPH ( vodovodní přípojka – celková výměra
činí 137 m2 ) včetně ochranného pásma
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5. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2170/21,
2170/22, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní, kanalizační,
elektropřípojky a vybudování sjezdu, dle GP č. 3615 – 141/2012
ze dne 22.8.2012 ve prospěch vlastníka nemovitosti - budovy č.p. 408
na pozemku parc.č. 2170/24, k.ú. Bludovice, jenž ke dni zřízení věcného
břemene je Ing. Tomáš Heran, bytem Havířov – Životice, K Přehradě 408/23
za jednorázovou úhradu ve výši 1.375,- Kč + DPH při celkové výměře 11 m2
– vodovodní přípojka, za jednorázovou úhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH
při celkové výměře 18 m2 – kanalizační přípojka, za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,- Kč + DPH při celkové výměře 4 m2 – elektropřípojka
a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 4 m2
– vybudování sjezdu
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z : vedoucí OSM
T : 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4593/68RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka vodovodu, na pozemcích
v lokalitě Stružník, které nabude město do majetku___________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1334/2,
1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a 1419/10 a 1419/21, k.ú. Bludovice,
které nabude město, darem do majetku, ve prospěch oprávněnéných
- spoluvlastníků umístěného vodovodního řadu, pana Martina Balona,
Dlouhá třída 461/3, Havířov – Město, a Ing. Michala Koláře,
Ondříčkova 322/24, 130 00 Praha 3 hodnota věcného břemene: bezúplatně,
pro daňové účely bude ohodnoceno částkou 500,-Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: po nabytí nemovitostí
________________________________________________________________________________
4594/68RM/2013 - Věcné břemeno na umístění a provozování plynových kotelen___________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene na umístění, provozování, údržbu, opravy, revize,
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rekonstrukce a odstranění plynových kotelen k nemovitostem v majetku
statutárního města Havířova s právem hospodaření se svěřeným majetkem:
1.
Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 75027577:
- plynová kotelna PK 201 v nebytových prostorách o výměře 60 m2
v suterénu budovy ZŠ na ul. Selská 14/429, Havířov-Bludovice,
k.ú. Bludovice
2., 3., 4.
Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice, Frýdecká 37/452 okres Karviná,
IČ: 48805289:
- plynová kotelna PK 202 v nebytových prostorách o výměře 33,28 m2
v suterénu budovy základní školy, ul. Frýdecká 37/452, Havířov-Bludovice,
k.ú. Bludovice
- plynová kotelna PK 203 v nebytových prostorách o výměře 16,45 m2
v suterénu přístavby budovy základní školy, ul. Frýdecká 37/452,
Havířov-Bludovice, k.ú. Bludovice
- plynová kotelna PK 204 v nebytových prostorách o výměře 16,56 m2
v suterénu budovy mateřské školy, ul. Frýdecká 39/451,
Havířov-Bludovice, k.ú. Bludovice
5., 6.
Základní a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace,
IČ: 75027569:
- plynová kotelna PK 205 v nebytových prostorách o výměře 2,25 m2
v suterénu budovy mateřské školy, ul. U Křížů 2/150, Havířov-Životice,
k.ú. Bludovice
- plynová kotelna PK 206 v nebytových prostorách o výměře 11,20 m2
v suterénu základní školy, ul. Zelená 2/112, Havířov-Životice,
k.ú. Bludovice
7.
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace, IČ: 70958203:
- plynová kotelna PK 207 v nebytových prostorách o výměře 19,53 m2
v suterénu budovy mateřské školy, ul. U Topolů 3/688, Havířov-Prostřední
Suchá, k.ú. Prostřední Suchá
8.
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,
IČ: 61988588:
- plynová kotelna PK 208 v nebytových prostorách o výměře 16,78 m2
v suterénu budovy mateřské školy, ul. U Školy 17/145,
Havířov-Dolní Suchá, k.ú. Dolní Suchá
ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČ: 61974706,
za jednorázovou úhradu za každé věcné břemeno dle bodu 1. až 8.
ve výši 10.000,- Kč + DPH, celkem 80.000,- Kč + DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4595/68RM/2013 - Záměry pronájmu nebytových prostor_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 9 m2 v 1. poschodí objektu
na Národní tř. 14a, Havířov-Město, spol. JS Communication s.r.o.,
IČ: 29454786, jako firemní sklad a archiv
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 10,20 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Lašská 9, Havířov-Město, nájemkyni p. Lilianě Pawerové,
dohodou k 31. 10. 2013
3.záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 10,20 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Lašská 9, Havířov-Město, p. Miroslavě Semančíkové,
jako sklad pro vlastní potřebu
4. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v přízemí obytného
domu na ul. Marie Pujmanové 14, Havířov-Šumbark,
spol. Aqua Solutions, s.r.o., IČ: 29314828, jako kancelář firmy
________________________________________________________________________________
4596/68RM/2013 - Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
Obecné záměry pronájmu nebytových prostor________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 134,32 m2 v přízemí
samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,
Havířov-Šumbark, nájemci spol. Metrostav a.s., IČ: 00014915,
dohodou k 30. 11. 2013
2. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 127,13 m2 v přízemí budovy
zdravotního s střediska na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,
nájemci spol. Metrostav a.s., IČ: 00014915, dohodou k 31. 10. 2013
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 134,32 m2 v přízemí
samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,
Havířov-Šumbark. Nebytové prostory budou přednostně pronajaty ke
zdravotnickým účelům.
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4. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 127,13 m2 v přízemí
budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,
Havířov-Šumbark. Nebytové prostory budou přednostně pronajaty
ke zdravotnickým účelům.
________________________________________________________________________________
4597/68RM/2013 - Pronájem nebytových prostor v obytném domě________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 14,40 m2 v suterénu obytného
domu na ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, nájemci p. Dušanu Čierňavovi,
dohodou k 31.10.2013
2. pronájem nebytových prostor o výměře 14,40 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, p. Katarině Čierňavové, jako sklad pro
vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2013
________________________________________________________________________________
4598/68RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor v základní škole_____
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,
IČ: 61988723, pronájem nebytových prostor v areálu školy
p. Alexandru Fryčovi, IČ: 75314380, za podmínek:
- účel: sklad akustické pěny
- výměra nebytových prostor: 163,80 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 11. 2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné: 300,- Kč/m2/rok
- hrazení zálohových plateb za služby
- nájemce před počátkem nájmu zajistí změnu účelu užívání nebytových prostor
________________________________________________________________________________
4599/68RM/2013 - Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem nebytových prostor o celkové výměře 789,03 m2 v objektu
na ul. Aloise Jiráska 2, Havířov-Podlesí, nájemci Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů, IČ: 62331663, a to část o výměře 211,48 m2
v 1. poschodí objektu občanskému sdružení Maniak aerobik Havířov, o. s.,
IČ: 22713778, jako taneční sály, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
________________________________________________________________________________
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4600/68RM/2013 - Vynětí pozemků z hospodaření příspěvkové organizace Základní a
Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
vynětí části pozemku parc. č. 268, nově označené jako parc. č. 725/22,
ostatní plocha o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 267, nově označené
jako parc. č. 725/25, ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v katastrálním území
Dolní Datyně, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 89
________________________________________________________________________________
4601/68RM/2013 - Hodnocení činnosti příspěvkových organizací za 1. pololetí 2013_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města za 1. pololetí roku 2013:
- 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),
- 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), dle přílohy č. 7
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti příspěvkových organizací města
za 1. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města, SSmH, Santé,
DSH, MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2013
dle návrhu Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj
Z: vedoucí OSV
vedoucí OŠK
T: listopad 2013
________________________________________________________________________________
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4602/68RM/2013 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2013 do 30.04.2014 ___
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2013 do 30.04.2014,
dle přílohy
________________________________________________________________________________
4603/68RM/2013 - Žádost o výjimku z článku II, bodu 1. Zásad pro nájem bytů v domech
zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního
města Havířova (usnesení RMH č. 3888/58/09 ze dne 12.8.2009),
a o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního
zřetele – manželé Karel Lapisz a Zdeňka Lapiszová
___
Rada města Havířova
schvaluje
1. výjimku z článku II, bodu 1. Zásad pro nájem bytů v domech zvláštního
určení (Domy s pečovatelskou službou) manželům Karlovi Lapiszovi
a Zdeňce Lapiszové
2. přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Karvinská
v Havířově – Městě manželům Karlovi Lapiszovi a Zdeňce Lapiszové
________________________________________________________________________________
4604/68RM/2013 - Likvidace majetku příspěvkové organizace SANTÉ
– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Rada města Havířova
schvaluje
fyzickou likvidaci neupotřebitelného (nepoužitelného) dlouhodobého
hmotného majetku:
zabudovaná houpačka v areálu střediska MIKADO v užívání příspěvkové
organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, IČ: 00847470,
pořizovací cena 7 020,- Kč, inventární číslo 000000002656,
zůstatková hodnota k 31.12.2013 je 5 995,- Kč.
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4605/68RM/2013 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
- 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
na Slovensku
- hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů na Slovensku
- hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
a seniorů v tuzemsku dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4606/68RM/2013 - Zánik zařízení pro výkon pěstounské péče ___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zánik zařízení pro výkon pěstounské péče ke dni 31.12.2013 zřízené
statutárním městem Havířov zřizovací listinou č. ZL/27/05 ke dni 01.5.2005
z důvodu změny zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
zánik zařízení pro výkon pěstounské péče ke dni 31.12.2013 zřízené
statutárním městem Havířov zřizovací listinou č. ZL/27/05 ke dni 01.5.2005
z důvodu změny zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů
schválit
návrh na vypořádání majetku v zařízení pro výkon pěstounské péče darovací
smlouvou dle přílohy
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem darovací smlouvy
uložit
odboru sociálních věcí, odboru správy majetku a odboru ekonomickému
zabezpečit po podpisu darovací smlouvy odepsání majetku zakoupeného
do zařízení pro výkon pěstounské péče z evidence majetku města
________________________________________________________________________________
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4607/68RM/2013 - Změna výše investičních dotací a příspěvku na provoz u příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířov_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. změnu výše schválené investiční dotace na rok 2013 Základní škole
Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ: 48 80 55 13)
a to takto:
- elektrická smažící pánev ve výši 140.000,- Kč změnit výši pořízení
na 90.000,- Kč
2. změnu výše schválené investiční dotace na rok 2013 Základní škole
Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62 33 12 21) a to takto:
- vybudování dřevěné učebny ve výši 250.000,- Kč změnit výši pořízení
na 356.270,- Kč
- snížit příspěvek na provoz ve výši 106.270,- Kč
uložit
ekonomickému odboru zapracovat snížení schválené investiční dotace
ZŠ Gen. Svobody o částku 50.000,- Kč, snížení příspěvku na provoz
o částku 106.270,- Kč a zvýšení investiční dotace o částku 106.270,- Kč
ZŠ Gorkého do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2013
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 68. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.10.2013 – II. Část
4608/68RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 119. – 140.
4609/68RM/2013 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2013
4610/68RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,
E.Holuba 7/1403 o souhlas s převodem částky 80 000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního
4611/68RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas
s převodem částky 300 000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investičního
4612/68RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,
Balzacova 2/1190 o souhlas s převodem částky 80 000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního
4613/68RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
Organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4614/68RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem
Příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4615/68RM/2013 - Zapojení základní školy do projektu Moravskoslezského kraje
OPVK, oblast podpory 1.1
4616/68RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4617/68RM/2013 - Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská
4618/68RM/2013 - Žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV
4619/68RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části
OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
4620/68RM/2013 - Poskytnutí daru Policii ČR
4621/68RM/2013 - Ocenění občanů města Havířova
4622/68RM/2013 - Cena města Havířova 2013
4623/68RM/2013 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka –
zhotovitel“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013
4624/68RM/2013 - Stavba č. 13058 Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická
– zajištění financování
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4625/68RM/2013 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně
nové smuteční síně“ - zajištění financování
4626/68RM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
4627/68RM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha
č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
4628/68RM/2013 - Darovací smlouva – bezúplatný převod majetku MV ČR
4629/68RM/2013 - VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“ – zajištění
finančních prostředků
4630/68RM/2013 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní
údržby místních komunikací na období od 1.11.2013 do 31.3.2014
4631/68RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014 zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
4632/68RM/2013 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou
účastí města
4633/68RM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise
o přezkoumání hospodaření za rok 2012
4634/68RM/2013 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá pro výkon
činnosti Městské policie Havířov
4635/68RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – informace o volbě předsedy dozorčí rady
společnosti
4636/68RM/2013 - OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
4637/68RM/2013 - OŘ/12/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
(číslo stavby 10018) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
4638/68RM/2013 - OŘ/13/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ (číslo stavby 10020) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
4639/68RM/2013 - OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“,
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07346 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
4640/68RM/2013 - Zapojení města do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“
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4641/68RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.
4642/68RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání
návrhu změny č.3 Územního plánu Orlové
4643/68RM/2013 - Projekt „Implementace manažerského informačního systému
ve struktuře MMH“ - dodatek č. 2 ke Smlouvě na dodávku
a implementaci manažerského informačního systému ve struktuře MMH
4644/68RM/2013 - Změny v komisi Rady města Havířova
4645/68RM/2013 - Přijetí věcného daru
4646/68RM/2013 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Havířov
4647/68RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
4648/68RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Mukačeva (Ukrajina)
ve dnech 26. - 29.9.2013
4649/68RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Brzeziny a Lodže (Polsko)
ve dnech 12.-16.11. 2013
4650/68RM/2013 - Informace o zajištění dopravní obsluhy linkami městské hromadné
dopravy Havířov po provedené optimalizaci od 9.12.2012 včetně
informace o objemu prázdných km a vývoji tržeb v tomto
přepravním systému
4651/68RM/2013 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova
4652/68RM/2013 - Přechodné zvýšení počtu zaměstnanců MMH
4653/68RM/2013 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města
4654/68RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.10.2013
II. část
4608/68RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 119. – 140.
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 136. - 140., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 136. - 140., dle důvodové zprávy
schválit
a) rozpočtová opatření č. 119. – 135., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 119. – 140. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2013:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 181 599,07 tis. Kč
866 172,99 tis. Kč
47 668,31 tis. Kč
11 106,32 tis. Kč
1 256 651,45 tis. Kč

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

2 536 652,78 tis. Kč
2 235 840,34 tis. Kč
868,26 tis. Kč
50 378,06 tis. Kč
524,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
287 446,60 tis. Kč
11 699,77 tis. Kč
284 605,66 tis. Kč
779 484,99 tis. Kč
24 039,00 tis. Kč
71 151,20 tis. Kč
693 011,76 tis. Kč
22 697,04 tis. Kč
9 884,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
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300 812,44 tis. Kč
966,50 tis. Kč
740,00 tis. Kč
850,00 tis. Kč
1 015,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX-středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních
a pobytových Sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
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700,00 tis. Kč
1 419,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 625,00 tis. Kč
655,00 tis. Kč
3 201,52 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
760,00 tis. Kč
825,00 tis. Kč
530,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
842,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
4 196,00 tis. Kč
4 087,32 tis. Kč
3 058,28 tis. Kč
3 953,12 tis. Kč
3 476,36 tis. Kč
2 408,20 tis. Kč
3 776,53 tis. Kč
3 535,98 tis. Kč
4 356,55 tis. Kč
3 755,68 tis. Kč
3 206,12 tis. Kč
5 614,68 tis. Kč
6 571,33 tis. Kč
1 900,02 tis. Kč
2 613,60 tis. Kč
1 162,88 tis. Kč
6 283,39 tis. Kč
2 687,81 tis. Kč
31 664,37 tis. Kč
19 975,00 tis. Kč
42 434,69 tis. Kč
34 252,10 tis. Kč
35 225,84 tis. Kč
12 552,57 tis. Kč
38 330,00 tis. Kč
+355 053,71 tis. Kč
+692 895,01 tis. Kč
-498 131,61 tis. Kč
+8 400,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
-31 074,00 tis. Kč
– výdaje
operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru
+15 000,00 tis. Kč
změna stavu rozpočtových účtů
+74 544,11 tis. Kč
________________________________________________________________________________
4609/68RM/2013 - 1. úprava odpisových plánů na rok 2013______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. úpravu odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 37 132 869,62 Kč.
________________________________________________________________________________
4610/68RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,
E.Holuba 7/1403 o souhlas s převodem částky 80 000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investičního________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Mateřské škole Havířov-Podlesí, E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace,
převod částky 80 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup
herních prvků na zahradu mateřské školy, dle důvodové zprávy a přílohy
________________________________________________________________________________
4611/68RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas
s převodem částky 300 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního_
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov převod částky 300 000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního na výměnu oken v 1.a 2.NP budovy
Městské knihovny Havířov na ul. Gen.Svobody 14, Havířov – Šumbark,
dle důvodové zprávy a přílohy.
________________________________________________________________________________
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4612/68RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,
Balzacova 2/1190 o souhlas s převodem částky 80 000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investičního________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190
převod částky 80 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup
herní sestavy Magic box S2, dle důvodové zprávy a přílohy
________________________________________________________________________________
4613/68RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi:
1. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 20) v pořizovací ceně 80.000,- Kč včetně DPH:
- herní prvky na zahradu mateřské školy
2. Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)
v pořizovací ceně 80.000,- Kč včetně DPH:
- mobilní zařízení Magic box 52
________________________________________________________________________________
4614/68RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ: 48 80 54 24):
- projektor EPSON EMP-83, invent. č. DHM 88,
v pořizovací ceně 57.120,- Kč včetně DPH
2. Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07):
- PC OPTIPLEX GX, invent. č. DHM 022/21,
v pořizovací ceně 43.634,97 Kč včetně DPH
- PC OPTIPLEX GX, invent. č. DHM 022/22,
v pořizovací ceně 43.634,97 Kč včetně DPH
- PC OPTIPLEX GX, invent. č. DHM 022/23,
v pořizovací ceně 43.634,97 Kč včetně DPH
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3. Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26):
- PC s příslušenstvím, invent. č. DHM 022/5,
v pořizovací ceně 50.000,- Kč včetně DPH
________________________________________________________________________________
4615/68RM/2013 - Zapojení základní školy do projektu Moravskoslezského kraje OPVK,
oblast podpory 1.1_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zapojení do projektu ,,Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, bez finanční podpory,
příspěvkovou organizací:
Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČ: 48 80 55 13)
________________________________________________________________________________
4616/68RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím věcných darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)
- v celkové výši 5.120,- Kč od společnosti PARA CONSULTING s.r.o.,
Čelakovského 1238/12, 736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 27 79 64 18)
- sportovní náčiní pro rozvoj pohybových aktivit u dětí předškolního věku
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 2/86 budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50) takto:
- v celkové výši 654,- Kč od pí Magnuskové Libuše, Marxova 8/373,
736 01 Havířov-Město - 86 ks knih, 29 titulů periodik,
453 sešitů Harlequin,
- v celkové výši 810,- Kč od pí Ing. Sobkové Hany, Petřvaldská 47,
736 01 Havířov-Šumbark - 138 knih, 36 titulů periodik, 497 ks sešitů
Harlequin, 1 zvuková kniha, tituly budou zařazeny do knižního fondu
a budou sloužit dalším uživatelům knihovny
________________________________________________________________________________
4617/68RM/2013 - Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o průběhu zahraniční pracovní cesty ředitelky Základní školy
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
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Mgr. Elišky Tomíčkové do Dánska ve dnech 24. - 27. 9. 2013 v rámci projektu
Comenius pod názvem „Vlakem po Evropě – Comenius Expres“, zaměřeném
na školní vzdělávání v rozsahu dle přílohy
________________________________________________________________________________
4618/68RM/2013 - Žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39 o převod
schválené dotace a o změnu účelu poskytnuté dotace v roce 2013
dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu
schválit
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2013 občanskému sdružení
Slavia HAVÍŘOV,
IČ 68 32 11 39, oddílu jachtinku, z položek
náklady na nájemné ve výši 20 000,- Kč
náklady na dopravu ve výši 50 000,- Kč na položky
náklady na dopravu ve výši 23 000,- Kč
a náklady na startovné ve výši 47 000,- Kč
2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013
ze dne 09. 05. 2013
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 2
k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013 ze dne 09. 05. 2013
neschválit
převod podílu stanoveného účelu použití dotace ve výši 50 000,- Kč poskytnuté
z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 občanskému sdružení
Slavia HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, z položek určených pro oddíl futsalu
na nájemné a dopravu, na položky nájemné včetně služeb a dopravu
pro oddíl basketbalu
________________________________________________________________________________
4619/68RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části
OJ 10 „Ostatní dotace a dary“______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nekonání závodu Školského poháru v atletice v rámci Havířovské ligy
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středních škol, pořadaného Gymnáziem, Havířov – Město, Komenského 2,
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58
schvaluje
1. poskytnutí dotace občanskému sdružení Handicap Sport Clubu Havířov,
IČ 01 26 05 96, na činnost klubu z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013 ze sportovní
sféry ve výši 29 000,- Kč
2. poskytnutí dotace občanskému sdružení MS Havířov
(Mysliveckému sdružení Havířov), IČ 60 33 81 81,
na „Projektovou dokumentaci k chatě MS Havířov“ z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013
z mimosportovní sféry, z položky „Rezerva k rozdělení“ ve výši 50 000,- Kč
3. uzavření dohod o poskytnutí dotace s příjemci
4. změnu usnesení č. 4107/60RM/2013 ze dne 12. 06. 2013 v části schvaluje
v bodě 1 takto:
snížit schválenou dotaci Gymnáziu, Havířov - Město, Komenského 2,
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58,
z 16 280,- Kč
z toho: 2 240,- Kč sportovní kroužky,
5 040,- Kč mimosportovní kroužky,
9 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol.
na 11 280,- Kč
z toho: 2 240,- Kč sportovní kroužky,
5 040,- Kč mimosportovní kroužky,
4 000,- Kč pořádání Havířovské ligy středních škol.
neschvaluje
poskytnutí dotace občanskému sdružení International Police Association –
sekce České republiky, IČ 70 91 59 38, z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013 ze sportovní sféry
ve výši 15 000,- Kč na Memoriál Zdeňka Juroše,
konaný ve dnech 18. – 20. 10. 2013 ve Smilovicích
________________________________________________________________________________
4620/68RM/2013 - Poskytnutí daru Policii ČR_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě cca 149 660,- Kč
Policii České republiky, Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezského kraje
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(IČ: 75151502) z OJ 3 – odbor školství a kultury na zefektivnění policejní práce
Policie ČR ve statutárním městě Havířově, a to:
- 2 ks mobilní tiskárna Dräger (přenosná termo-tiskárna)
- 2 ks systémový kufřík Dräger
- 2 ks síťový adapter Dräger 600 mA
- 2 ks automobilová nabíječka Dräger 600 mA
- 8 ks NiMH akumulátorová baterie
- 12 ks nabíjecí svítilna Fenix RC15 U2
- 8 ks kužel teleskopický svítící 500 mm Delpac USD-500
- 3 ks Trestní zákoník, komentář, 2. vydání, Šámal a kol.,
nakladatelství C. H. Beck
- 3 ks Trestní řád, 7. vydání, Šámal a kol., nakladatelství C. H. Beck
- 3 ks Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář,
nakladatelství C. H. Back
- 3 ks Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3. vydání, Šámal,
Válková, Sotolař, Hrušáková, Šámalová, nakladatelství C. H. Beck
- 3 ks Zákon o provozu na pozemních komunikacích, komentář, 2. vydání,
D. Kovalčíková, J. Štandera, nakladatelství C. H. Beck
- 3 ks Zákon o obětech trestných činů – komentář s judikaturou,
Jelínek a spol., nakladatelství Leges, s. r. o.
pověřit
primátora města podpisem darovací smlouvy s Policií České republiky
________________________________________________________________________________
4621/68RM/2013 - Ocenění občanů města Havířova____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. udělení ocenění v oblasti společensky potřebných aktivit v kategoriích:
„Kolektiv v sociální oblasti“ Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,
kolektiv pracovníků střediska Luna, zdravotní úsek
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory
města Havířova
„Osobnost v sociální oblasti“ Ing. Tomáš Gorecki
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou podporu a zaměstnávání osob
s mentálním handicapem Havířově
„Osobnost kultury“ PaedDr. Libor Lenčo
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos v kulturní oblasti
„Talent“ NEBE, hudební skupina
- jmenovaná hudební skupina obdrží ocenění za vynikající reprezentaci
města Havířova
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„Talent“ Michal Polák
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní
oblasti
„Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ Michaela Hlívová
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi,
s významným podílem na rozvoji oblasti volného času a kulturního
dění ve městě
2. udělení ocenění ve sportovní oblasti v kategoriích:
„Sportovec roku“- s členěním dle věkových skupin
- žáci Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- junioři Kateřina Pauláthová, Ski klub Paulát Havířov
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost David Hájek, TJ Start Havířov, atletický oddíl
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířov
- dospělí Alexandr Jurečka, Judo Club Havířov
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dospělí (družstvo) Rugby Club Havířov
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci
města Havířova
- handicapovaní sportovci Ivan Karabec, Sportovní klub stolního tenisu
Baník Havířov
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
„Trenér“ Ing. Radomír Kloda, Rugby club Havířov
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti
„Zasloužilý pracovník TVaJ“ (tělovýchovy a jednoty) František Horváth,
Sportovní klub volejbalu Havířov
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti
uložit
odboru školství a kultury
1. informovat veřejnost o udělení ocenění
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění
v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 4.12.2013
________________________________________________________________________________
4622/68RM/2013 - Cena města Havířova 2013_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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udělit
Cenu města Havířova pro rok 2013
panu Františku Vystavělovi a paní Jaroslavě Jelínkové
________________________________________________________________________________
4623/68RM/2013 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. změnu čísla účtu zhotovitele ve znění přílohy tohoto usnesení
2. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 na provedení
stavby č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“, v rozsahu
bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 uzavřené se Sdružením
„T.G. Masaryk 2013 E-STASEKO“ dne 21.8.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013
ze dne 21.8.2013
Z: vedoucí OIV
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4624/68RM/2013 - Stavba č. 13058 Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická – zajištění
financování______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. záměr zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na
stavbu č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“, u níž doba
plnění přesáhne jeden rozpočtový rok
2. odůvodnění zajištění financování na zadání veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace akce č. 13058 „Rekonstrukce objektu
na ul. Lidická“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
uložit
v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu
na zpracování projektové dokumentace akce č. 13058 „Rekonstrukce objektu
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LUNA na ul. Lidická“ investičnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu
výdajů OJ 9 pro rok 2014 hodnotu veřejné zakázky 1.500.000,- Kč
________________________________________________________________________________
4625/68RM/2013 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové
smuteční síně“ - zajištění financování________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. záměr zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace
na stavbu č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně
nové smuteční síně“, u níž doba plnění přesáhne jeden rozpočtový rok
2. odůvodnění zajištění financování na zadání veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace akce č. 11020 „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku včetně nové smuteční síně“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
uložit
v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace akce č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně
nové smuteční síně“ investičnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu
výdajů OJ 9 pro rok 2014 hodnotu veřejné zakázky 1.300.000,- Kč
________________________________________________________________________________
4626/68RM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat
obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.
________________________________________________________________________________
4627/68RM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha
č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vydat
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1 Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve znění přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4628/68RM/2013 - Darovací smlouva – bezúplatný převod majetku MV ČR________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezúplatný převod majetku (PC, tiskárny), který má město do 31.12.2013
zapůjčen (Smlouva o výpůjčce MV-25382-1/REG/2-2010)
z Ministerstva vnitra ČR, IČO: 00007064 pro zabezpečení přeneseného výkonu
státní správy na úseku správních a dopravních evidencí,
v celkové pořizovací hodnotě 1 369 053,36 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1
do majetku města Havířova
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířova, podpisem
darovací smlouvy č. MV-96858-1/KAP-2013
________________________________________________________________________________
4629/68RM/2013 – VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“ – zajištění
finančních prostředků____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“
ve znění důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
uložit
v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“
1. organizačnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů
OJ 6 pro rok 2014 a 2015 předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
400.000,-Kč bez DPH (484.000,-Kč vč. DPH)/1 rok
2. Městské policii Havířov zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů
OJ 12 pro rok 2014 a 2015 předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
75.000,-Kč bez DPH (90.750,-Kč vč. DPH)/1 rok
________________________________________________________________________________
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4630/68RM/2013 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1.11.2013 do 31.3.2014_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2013 do 31.3.2014
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
________________________________________________________________________________
4631/68RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014 - zahájení
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1.Návrh smlouvy o společném postupu a smlouvy o sdružení při
centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické
energie a zemního plynu na rok 2014“ ve znění přílohy č. 1 a 2
2. Seznam příspěvkových organizací a obchodních společností pro uzavření
smluv o společném postupu a smluv o sdružení při centralizovaném zadávání
veřejné zakázky „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu
na rok 2014“ ve znění přílohy č. 3
Návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů
ve znění přílohy č. 4 a 5
schvaluje
1. Uzavření smluv o společném postupu a o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické energie a zemního
plynu na rok 2014“ mezi statutárním městem Havířov, příspěvkovými
organizacemi a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3
2. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014“
rozdělení předmětu plnění na části:
ano – 4 části
následné zakázky (opce):
ne
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3. Dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano
ano
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: 1.1.2014 (elektrická energie, zemní plyn)
předpokládané ukončení: 31.12.2014
7. Základní hodnotící kritérium:
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - hodnocení formou elektronické
aukce na komoditní burze
pověřuje
1. Společnost FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,
IČ: 26439573, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu § 151 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2. Primátora města Havířova podpisem:
- Smluv o společném postupu a Smluv o sdružení při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické energie a zemního
plynu na rok 2014“ mezi statutárním městem Havířov, příspěvkovými
organizacemi a obchodními společnostmi uvedenými v příloze č. 3
- Plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů uvedenými
v příloze č. 4, 5
- Přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního plynu
(VN a NN u elektrické energie a maloodběru, velkoodběru
u zemního plynu)
ukládá
Zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti FIN-servis, a.s.
Z: vedoucí OKS
T: Ihed poté, co ZMH rozhodne
o budoucím zajištění finančních
prostředků na tuto veřejnou
zakázku
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
záměr zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Společný
nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014“ dle přílohy č. 6
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uložit
v souvislosti s finančním zajištěním nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014“ všem
příslušným organizačním jednotkám zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok
2014 jejich příslušnou část předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která při
součtu nepřesáhne 13 800 000,- Kč bez DPH (16 698 000,- Kč včetně DPH)
________________________________________________________________________________
4632/68RM/2013 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí
města___________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
přehled zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí
města ke dni 2.10.2013, jak vyplývá z přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4633/68RM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise o
přezkoumání hospodaření za rok 2012_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná
ze dne 24.9.2013 o provedení kontroly projednání závěrečného účtu Svazku
měst a obcí okresu Karviná za rok 2012 a Zprávy o přezkoumání hospodaření
SMOOK za rok 2012 dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4634/68RM/2013 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti
Městské policie Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
výpověď veřejnoprávní smlouvy č. 732/MP/10 ze dne 25.6.2010 vč. dodatku
č. 1877/D1/KP/2011 ze dne 22.6.2012 s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti
Městské policie Havířov na jejím území.
________________________________________________________________________________
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4635/68RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – informace o volbě předsedy dozorčí rady
společnosti______________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zák. č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, působnost
valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město,
K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „společnost“)
bere na

vědomí

zvolení pana Miroslava Kronenberga dne 4.10.2013 předsedou dozorčí rady
společnosti
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce předsedy dozorčí rady
společnosti od 4.10. 2013 ve výši dle Přílohy č. 1
ukládá
1. odeslat rozhodnutí RMH a smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
jednatelům společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 31. 10. 2013
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
společnosti
Z:jednatelé společnosti
T: 11/2013
4636/68RM/2013 – OŘ/5/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky_____________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/5/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“
(číslo stavby 10021):
- společnost HANT CZ, s.r.o., se sídlem 909 01 Skalica, Lúčky 2582/5-8,
Slovenská republika, IČ: 44511515, pro nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1
- sdružení „VAPES-FATRA“, sestávající ze společností VAPES CE s.r.o.,
se sídlem 735 35 Horní Suchá, Stonavská 51/6, IČ: 25888595,
a FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., se sídlem 735 14
Orlová-Lutyně, Školní 863, IČ: 25396293, pro nesplnění požadavků
Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů uvedených
v příloze č. 1
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- společnost P r ů m s t a v , a.s., se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 667/78,
IČ: 25105825, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů
uvedených v příloze č.1 a z důvodu neodůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/5/OIV/13
– „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“ (číslo stavby 10021)
od sdružení „Skupina HOCHTIEF – BDSTAV – Bystroň“,
sestávající ze společností
HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, Plzeňská 3217/16,
IČ: 46678468,
BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36 Bruzovice 88, IČ: 26807947,
a Bystroň group a.s., se sídlem 702 00 Ostrava-Přívoz, Chopinova 576/1,
IČ: 27800466, s nabídkovou cenou 31.993.058,08 Kč bez DPH
(38.711.600,27 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/5/OIV/13 –
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“ (číslo stavby 10021) takto:
2. místo: Metrostav a.s., se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská 2246,
IČ: 00014915, s nabídkovou cenou 34.465.743,90 Kč bez DPH
(41.703.550,12 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/5/OIV/13 – „Snižování spotřeby
energie ZŠ 1. Máje“ (číslo stavby 10021)
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku OŘ/5/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie
ZŠ 1. Máje“ (číslo stavby 10021) uchazečům prostřednictvím
Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 31.10.2013
2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky OŘ/5/OIV/13 –
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“ (číslo stavby 10021) k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 11/2013
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4637/68RM/2013 – OŘ/12/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
(číslo stavby 10018) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky_____________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/12/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ
Žákovská, Havířov“ (číslo stavby 10018):
- společnost HANT CZ, s.r.o., se sídlem 909 01 Skalica, Lúčky 2582/5-8,
Slovenská republika, IČ: 44511515, pro nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1
- sdružení „VAPES-FATRA“, sestávající ze společností VAPES CE s.r.o.,
se sídlem 735 35 Horní Suchá, Stonavská 51/6, IČ: 25888595,
a FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.,
se sídlem 735 14 Orlová-Lutyně, Školní 863, IČ: 25396293,
pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a pro nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů
uvedených v příloze č. 1
- společnost P r ů m s t a v , a.s., se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 667/78,
IČ: 25105825, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu
z důvodů uvedených v příloze č. 1a z důvodu neodůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/12/OIV/13
- „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ (číslo stavby 10018)
od společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36 Bruzovice 88,
IČ: 26807947, s nabídkovou cenou 37.917.048,17 Kč bez DPH
(45.879.628,29 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/12/OIV/13
- „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
(číslo stavby 10018) takto:
2. místo: Metrostav a.s., se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská 2246,
IČ: 00014915, s nabídkovou cenou 39.831.655,42 Kč bez DPH
(48.196.303,06 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/12/OIV/13 – „Snižování spotřeby
energie ZŠ Žákovská, Havířov“ (číslo stavby 10018)
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku OŘ/12/OIV/13
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– „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ (číslo stavby 10018)
uchazečům prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 31.10.2013
2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky OŘ/12/OIV/13 – „Snižování
spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ (číslo stavby 10018) k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 11/2013
4638/68RM/2013 – OŘ/13/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ (číslo stavby 10020) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o
výběru nejvhodnější nabídky_______________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/13/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie
ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ (číslo stavby 10020):
- společnost HANT CZ, s.r.o., se sídlem 909 01 Skalica, Lúčky 2582/5-8,
Slovenská republika, IČ: 44511515, pro nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1
- sdružení „VAPES-FATRA“, sestávající ze společností VAPES CE s.r.o.,
se sídlem 735 35 Horní Suchá, Stonavská 51/6, IČ: 25888595,
a FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., se sídlem
735 14 Orlová-Lutyně, Školní 863, IČ: 25396293, pro nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu a pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách z důvodů uvedených v příloze č. 1
- společnost P r ů m s t a v , a.s., se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 667/78,
IČ: 25105825, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů
uvedených v příloze č. 1 a z důvodu neodůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/13/OIV/13 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“
(číslo stavby 10020) od sdružení „Skupina HOCHTIEF – BDSTAV
MORAVA“, sestávající ze společností
HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, Plzeňská 3217/16,
IČ: 46678468,
a BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36 Bruzovice 88, IČ: 26807947,
s nabídkovou cenou 36.049.545,36 Kč bez DPH (43.619.949,89 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/13/OIV/13 –
„Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“
(číslo stavby 10020) takto:
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2.místo: Metrostav a.s., se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská 2246,
IČ: 00014915, s nabídkovou cenou 38.367.827,89 Kč bez DPH
(46.425.071,75 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/13/OIV/13 – „Snižování spotřeby
energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ (číslo stavby 10020)
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku OŘ/13/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie
ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ (číslo stavby 10020) uchazečům
prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 31.10.2013
2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky OŘ/13/OIV/13 - „Snižování
spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“(číslo stavby 10020)
k podpisu
Z: vedoucí OIV
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4639/68RM/2013 - OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“, reg. č.
CZ.1.06/2.1.00/09.07346 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/17/OSR/13 –
„Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ od společnosti BRAIN
computers s.r.o. se sídlem 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
Kalvodova 1087/2, IČ: 25397265, s celkovou nabídkovou cenou
23.897.000,-Kč bez DPH (28.915.370,00 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT
na Magistrátu města Havířova“ takto:
2. místo: GC System a.s., se sídlem 602 00 Brno, Špitálka 113/41,
IČ: 64509826, s celkovou nabídkovou cenou 24.192.900,-Kč
bez DPH (29.273.409,00 Kč vč. DPH)
3. místo: Proact Czech Republic, s.r.o., se sídlem 101 38 Praha 10-Michle,
Brtnická 1486/2, IČ: 24799629, s celkovou nabídkovou
cenou 24.328.000,-Kč bez DPH (29.436.880,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT na
Magistrátu města Havířova“
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ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“
uchazečům prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OSR
T: 31.10.2013
2. předložit návrh smlouvy se společností BRAIN computers s.r.o. a doklady
k zadávacímu řízení OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT na Magistrátu města
Havířova“ ke kontrole poskytovateli dotace (Centru pro regionální rozvoj)
Z: vedoucí OSR
T: 11/2013
3. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky OŘ/17/OSR/13 –
„Centrum ICT na Magistrátu města Havířova“ k podpisu
Z: vedoucí OSR
T: po schválení
dokumentace
poskytovatelem
dotace(CRR)
4640/68RM/2013 – Zapojení města do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zájem obcí ORP Havířov – Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice
a Těrlicko spolupracovat na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ (dále též Projekt), jehož nositelem je
Svaz měst a obcí České republiky
2. dobu realizace Projektu od 1.11.2013 do 30.6.2015
3. Financování Projektu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost (přímá finanční podpora území ORP
Havířov až do částky 1 701 130,- Kč)
4. motivující starosty v rámci Projektu: Ing. Zdeněk Osmanczyk,
primátor města Havířova Ing. Vladislav Šipula, starosta obce Albrechtice
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schvaluje
1. Partnerství města v projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001: „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ se Svazem měst a obcí České republiky
2. Uzavření smlouvy se Svazem měst a obcí České republiky, IČ 63113074,
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ na dobu určitou do 30.6.2015 dle přílohy č. 1
3. v souvislosti s realizací Projektu volitelné téma 4. rozvojové strategie:
Cestovní ruch
4. v souvislosti s realizací Projektu a po dobu jeho realizace zvýšení počtu
zaměstnanců MMH max. o 6 zaměstnanců s celkovým pracovním
úvazkem 2,9 pracovního úvazku
pověřuje
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem smlouvy o vzájemné
spolupráci a dalších dokumentů souvisejících s realizací Projektu
Z: vedoucí OPS
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
4641/68RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části
kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:
Ing. Marta Švrčinová, t.b. Selská 1451/71c, 736 01 Havířov - Město
Výše půjčky 105.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
Patrik a Jana Palmovi, t.b. Na Záguří 616/12, 736 01 Havířov - Bludovice
Výše půjčky 29.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce čj. 1156/ORG/2013
ze dne 14.10.2013 na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky
k nemovitosti s vlastníkem nemovitosti:
Milan Burian, t.b. Prachatická 236/9, 735 64 Havířov – Dolní Suchá
Celková výše půjčky 31.500,- Kč
Poskytnuto 17.600,- Kč
Doplatek 13.900,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců
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pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
podpisem smluv o půjčce a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce čj.
1156/ORG/2013 ze dne 14.10.2013
Z: vedoucí EO
T: 11/2013
vzít na vědomí
opravu chyby v textu usnesení č. 913/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013
v bodě č. 18. se číslo orientační a popisné 71a/551 nahrazuje číslem „71/551“
________________________________________________________________________________
4642/68RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č.3 Územního plánu Orlové__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny
č. 3 Územního plánu Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny
č. 3 Územního plánu Orlové
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Orlové, tj. Městskému úřadu Orlová, Odboru výstavby.
Z: vedoucí OÚR
T: 6.11.2013
________________________________________________________________________________
4643/68RM/2013 - Projekt „Implementace manažerského informačního systému ve struktuře
MMH“ - dodatek č. 2 ke Smlouvě na dodávku a implementaci
manažerského informačního systému ve struktuře MMH_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu Smlouvy na dodávku a implementaci manažerského informačního
systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012 ze dne 14.1.2013, na základě
níž dojde k úpravě odkazů a výčtů příloh v této smlouvě takto:
„3. CENA
3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena inovací, činností, prací a služeb
poskytnutých zhotovitelem objednateli dle odst. 2.5. smlouvy bude určena podle
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sazeb specifikovaných v příloze č. 3 „Specifikace hodinových sazeb“
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, předposlední odstavec
Seznam příloh smlouvy:
Příloha č. 1 – Vzor dodacího listu
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet za dodání předmětu plnění vč. software a
převodu práv k jeho užití a služeb spojených s implementací
systému
Příloha č. 3 – Specifikace hodinových sazeb“
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na dodávku a implementaci manažerského
informačního systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012 ze dne
14.1.2013 v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě na dodávku a implementaci manažerského
informačního systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012 ze dne 14.1.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě na dodávku a implementaci
manažerského informačního systému ve struktuře MMH č. 2175/OSR/2012
ze dne 14.1.2013
Z: vedoucí OSR
T: 30.10.2013
________________________________________________________________________________
4644/68RM/2013 - Změny v komisi Rady města Havířova_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh předsedy Komise pro plánování sociálních služeb RMH na odvolání
člena komise p. Tomáše Bernatíka z důvodu neúčasti na jednáních,
dle důvodové zprávy
odvolává
pana Tomáše Bernatíka (TOP 09) z funkce člena Komise pro plánování
sociálních služeb Rady města Havířova
jmenuje
do funkce člena Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova
pana Jiřího Kasalovského (TOP 09)
________________________________________________________________________________
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4645/68RM/2013 - Přijetí věcného daru______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru 4 ks ochranných protichemických obleků v celkové
hodnotě 133.100,-korun včetně DPH, na dovybavení jednotek Sborů
dobrovolných hasičů Havířov od Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 06 92
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířova, podpisem
darovací smlouvy
Z: vedoucí KP
T: 31.10.2013
4646/68RM/2013 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Havířov v celkové výši 13.100,- Kč
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí KP
T: 31.10.2013
________________________________________________________________________________
4647/68RM/2013 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2013,
dle přílohy č. 1.
________________________________________________________________________________
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4648/68RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Mukačeva (Ukrajina)
ve dnech 26. - 29.9.2013___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj
města Bc. Daniela Pawlase a náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Petra Smrčka do Mukačeva,
která se uskutečnila ve dnech 26. – 29. září 2013
na základě osobního pozvání primátora města Mukačeva p. Zoltana Lendla
dle přílohy.
________________________________________________________________________________
4649/68RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta do Brzeziny a Lodže (Polsko)
ve dnech 12.-16.11. 2013___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj města
Bc. Daniela Pawlase do Brzeziny a Lodže, která se uskuteční
ve dnech 12. - 16. listopadu 2013 v rámci projektu
„Sociálně odpovědné municipality 2020“.
4650/68RM/2013 – Informace o zajištění dopravní obsluhy linkami městské hromadné
dopravy Havířov po provedené optimalizaci od 9.12.2012 včetně informace
o objemu prázdných km a vývoji tržeb v tomto přepravním systému_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
Informace o zajištění dopravní obsluhy linkami městské hromadné dopravy
Havířov po provedené optimalizaci od 9.12.2012 včetně informace o objemu
prázdných km a vývoji tržeb v tomto přepravním systému
________________________________________________________________________________
4651/68RM/2013 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 4. listopadu 2013 od 08:00 hod. v Kulturním domě RADOST
s doplněním bodů:
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- VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“
– zajištění finančních prostředků
- Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.
________________________________________________________________________________
4652/68RM/2013 - Přechodné zvýšení počtu zaměstnanců MMH_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přechodné zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města
Havířova o 4 zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců,
tj. po dobu realizace projektu úřadu práce „Odborná praxe pro mladé do 30 let
v Moravskoslezském kraji“.
ukládá
podat žádost o dotaci Úřadu práce ČR o dotaci na úhradu mzdových nákladů
na 4 zaměstnance a mentory v rámci projektu „Odborná praxe pro mladé
do 30 let v Moravskoslezském kraji“.
Z: vedoucí ORG
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4653/68RM/2013 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí věcného daru z fondu primátora města Sady míčů Boccas Super Soft
Brazílie 2006 a 2 ks hliníkových boccia kufrů v hodnotě max. 14 000,- Kč
organizaci Handicap sport club Havířov,o.s. se sídlem Hakenova 724/6,
736 01 Havířov-Město, IČ: 01 26 05 96
ukládá
zabezpečit realizaci
Z: vedoucí KP
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
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4654/68RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
z 69. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.11.2013

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/90 755/Miš/2013

V Havířově dne 13.11.2013
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 69. schůzi Rady města Havířova, konané dne 13.11.2013 – I. část
4655/69RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 69. schůzi RMH, konanou dne 13.11.2013
4656/69RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 68. schůze Rady města Havířova
4657/69RM/2013 - Schválení programu 69. schůze RMH, konané dne 13.11.2013
4658/69RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4659/69RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
4660/69RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
4661/69RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
Bytů
4662/69RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov, II. etapa“
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1091/OIV/2013
4663/69RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Marie Pujmanové
1113/6 v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2
4664/69RM/2013 - Odpověď na dopis od p. Lakatoše
4665/69RM/2013 - Mimořádné přidělení obecních bytů zvláštního určení nájemcům z domu
na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady
4666/69RM/2013 - Opakované žádosti o mimořádná přidělení obecních bytů
4667/69RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
4668/69RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů II.
4669/69RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí části
poplatku z prodlení – Pavlína Uhrová
4670/69RM/2013 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Zehnalová
4671/69RM/2013 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku
parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město
4672/69RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice
4673/69RM/2013 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
4674/69RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město
4675/69RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
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4676/69RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: "Centrum dopravní výchovy,
dětské dopravní hřiště, Havířov - Šumbark"
4677/69RM/2013 - Zřízení věcných břemen k technické infrastruktuře v lokalitě U Stružníku,
umístěné na pozemcích k.ú. Bludovice
4678/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní Suchá, které město
nabude do vlastnictví
4679/69RM/2013 - Zřízení věcných břemen
4680/69RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.
4681/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.
4682/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. PODA a.s.
4683/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Telefónica Czech Republic, a.s.
4684/69RM/2013 - Ukončení nájmů nebytových prostor dohodou
Obecný záměr pronájmu nebytových prostor, záměr pronájmu nebytových
prostor
4685/69RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor
4686/69RM/2013 - Výsledek veřejných soutěží
4687/69RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmům
4688/69RM/2013 - Využití majetku – ztráty a nálezy
4689/69RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – září 2013
4690/69RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
4691/69RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Město,
Lípová 15 o souhlas s převodem částky 50 000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investičního
4692/69RM/2013 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2014“
z rozpočtu Moravskolezského kraje na akce krajského
nadregionálního významu
4693/69RM/2013 - Předložení žádosti o dotaci na investiční akci „Autobusová zastávka
MK Kpt. Jasioka“ do ROP NUTS II Moravskoslezsko
4694/69RM/2013 - Předložení žádosti o dotaci na investiční akci „Chodník podél komunikace
I/11, Havířov-Těrlicko“ do ROP NUTS II Moravskoslezsko
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USNESENÍ
z 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.11.2013 - I. část
4655/69RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 69. schůzi RMH, konanou dne 13.11.2013__
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatelku zápisu z 69. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.10.2013
paní Evu RADOVOU
________________________________________________________________________________
4656/69RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 68. schůze Rady města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 68. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.10.2013.
________________________________________________________________________________
4657/69RM/2013 - Schválení programu 69. schůze RMH, konané dne 13.11.2013___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.11.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4658/69RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4107/60RM/2013

4138/60RM/2013

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
Pronájem a výpůjčka pozemků v k.ú. Havířov-město
pro výstavbu restaurace McDonald´s
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4291/62RM/2013
4372/64RM/2013
4449/65RM/2013
4451/65RM/2013

Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
Zřízení věcných břemen na pozemcích města,
v rámci stavby: „Regenerace náměstí Nad Terasou
v Havířově – Podlesí“
Zřízení věcných břemen
Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. SMP Net, s.r.o.

vypouští
ze sledování tato usnesení:
3145/46RM/2012
3214/47RM/2012
3494/51RM/2013
3586/52RM/2013
3748/54RM/2013
4144/60RM/2013
4364/64RM/2013

4371/64RM/2013
4453/65RM/2013
4511/66RM/2013
4524/67RM/2013
4534/67RM/2013
4536/67RM/2013
4556/67RM/2013
4566/67RM/2013
4573/68RM/2013

Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů
v roce 2013
Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 227, 233,
283/1,k.ú. Šumbark
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
SmVaK Ostrava,a.s
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul.
Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na bytové
jednotky o vel. 1+2
Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka
v Havířově-Šumbarku“
Doplněný požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s.
o zvýšení přiměřeného zisku na nákup autobusů
v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) v r. 2013
Smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o.
Uzavření dodatku č. 16 mandátní smlouvy s Městskou
realitní agenturou, s.r.o
Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové
jednotky
Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové
jednotky
Zřízení věcného břemene ve prospěch města, na
pozemcích společnosti RAMONA real s. r. o.,
k. ú. Šumbark
Zánik věcného břemene na části pozemků parc. č. 498
a 499, k. ú. Dolní Datyně
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a
ochranné prostředky“ – zrušení částí veřejné zakázky
Partnerství města na projektu „III. polsko-česká odborná
setkání“
Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové
jednotky
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4577/68RM/2013

„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov“ –uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 323/MRA/2013
4593/68RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka
vodovodu, na pozemcích v lokalitě Stružník,
které nabude město do majetku
4601/68RM/2013 Hodnocení činnosti příspěvkových organizací
za 1. pololetí 2013
4635/68RM/2013 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – informace o volbě předsedy
dozorčí rady společnosti
4640/68RM/2013 Zapojení města do projektu „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
4642/68RM/2013 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému
projednání návrhu změny č.3 Územního plánu Orlové
4643/68RM/2013 Projekt „Implementace manažerského informačního
systému ve struktuře MMH“ - dodatek č. 2 ke Smlouvě
na dodávku a implementaci manažerského informačního
systému ve struktuře MMH
4645/68RM/2013 Přijetí věcného daru
4646/68RM/2013 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířov
4652/68RM/2013 Přechodné zvýšení počtu zaměstnanců MMH
________________________________________________________________________________
4659/69RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Slezská 767/4 v Havířově- Město
- dle přílohy č.1
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici K.V.Raise 1076/1 v Havířově – Město
- dle přílohy č.2
- č.9 o velikosti 1+3, na ulici Antala Staška 1089/6 v Havířově – Město
- dle přílohy č.3
- č.8 o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 964/31 v Havířově – Město
- dle přílohy č.4
- č.2 o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 227/21 v Havířově – Město
- dle přílohy č. 5
- č.7 o velikosti 0+1, na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově –Město
- dle přílohy č. 6
- č.2 o velikosti 1+3, na ulici Čajkovského 833/1 v Havířově - Město
- dle přílohy č.7
- č.1 o velikosti 0+1, na ulici Dlouhá třída 490/49 v Havířově – Město
- dle přílohy č.8
- č.36 o velikosti 1+3, na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově- Město
- dle přílohy č.9
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- č.4 o velikosti 1+2, na ulici Klidná 795/13 v Havířově-Město
- dle přílohy č.10
- č.1 o velikosti 1+3, na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark
- dle přílohy č.11
- č.17 o velikosti 1+3, na ulici Moravská 427/23 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.12
- č.6 o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.13
- č.37 o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.14
- č.20 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově –Šumbark
- dle přílohy č.15
- č.8 o velikosti 0+1 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.16
- č.6 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.17
- č.42 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.18
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1141/16 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.19
- č.5 o velikosti 1+2 II.Kategorie na ulici Dukelská 694/11b
v Havířově – Šumbark - dle přílohy 20
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.21
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 383/16 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.22
- č.26 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbark
- dle přílohy č.23
2. seznam a rozsah benefitů pro byty v lokalitě Havířov – Šumbark
a Havířov – Prostřední Suchá dle přílohy č.24
pověřuje
1. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka
podpisem záměrů pronájmu.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 18.11.2013
2. MRA s.r.o., při opakování vyhlášení záměrů pronájmu bytů v lokalitě
Havířov – Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá užívat benefity
v rozsahu schváleném RMH
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: ihned
________________________________________________________________________________
4660/69RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného
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- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Stavbařská 325/5 v Havířově- Město
Ivetě Šilhavé
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1068/17 v Havířově- Město
Liboru Štefaníkovi
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Gogolova 923/7 v Havířově- Město
Martinu Bedřichovi
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově- Město
Janu Veličkovi
- č.16, o velikosti 1+3, na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16
v Havířově- Podlesí Jiřímu Surmovi
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Balzacova 1186/10 v Havířově- Podlesí
Kateřině Pilkové
- č.65, o velikosti 0+2, na ulici Kubelíková 1316/10 v Havířově – Podlesí
Denise Šuhajdové
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1168/1b, Havířov – Šumbark
Emílii Uhrové
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 471/7, Havířov – Šumbark
Martinu Cioskovi
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Jarošova 748/4a, Havířov – Šumbark
Heleně Demeterové
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1142/18, Havířov – Šumbark
Janu Holubovi
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici 1.máje 870/14, Havířov – Město
Petru Březinovi
- č.20, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark
Lucii Krokoszové
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Generála Svobody 272/21, Havířov – Šumbark
Renátě Jarmarové
- č.30, o velikosti 1+4, na ulici Akátová 459/3, Havířov – Šumbark
Veronice Krajčové
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1142/18, Havířov – Šumbark
Nikole Kanalošové
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Studentská 1151/12, Havířov – Podlesí
Jakubovi Ščambovi
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1078/5, Havířov – Město
Daně Bernátkové
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 783/4, Havířov – Město
Pavlu Kozákovi
pověřuje
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.12.2013
________________________________________________________________________________

8
USNESENÍ
z 69. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.11.2013

4661/69RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu
bytů___________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 1.11.2013 na základě samostatného
usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5
________________________________________________________________________________
4662/69RM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov, II. etapa“
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1091/OIV/2013_____________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1091/OIV/2013 a z Přílohy SoD
č. 1 stavení práce za cenu - 11 378 455,29 Kč bez DPH, tj.
- 13 085 878,30 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1
2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1091/OIV/2013 ze dne 25.9.2013
na provedení stavby „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
města Havířov, II. etapa“ v rozsahu bodu 1. tohoto usnesení,
se společností MEROPS spol. s r.o., IČ: 253 94 282
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č 1091/OIV/2013 ze dne 25.9.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1091/OIV/2013
ze dne 25.9.2013
Z: ředitel MRA
T: 27.11.2013
________________________________________________________________________________
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4663/69RM/2013 - Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Marie Pujmanové
1113/6 v Havířově – Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2___________
Rada města Havířova
schvaluje
rekonstrukci bytové jednotky č. 7 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Marie
Pujmanové 1113/6 v Havířově – Šumbarku na 2 bytové jednotky o vel. 1+2
ukládá
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.8.2014
________________________________________________________________________________
4664/69RM/2013 - Odpověď na dopis od p. Lakatoše___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana Roberta Lakatoše o výjimku z pravidel pro ubytování na ubytovně
Střední 3 v Havířově-Šumbarku dle přílohy č. 1
schvaluje
zamítavou odpověď na dopis od p. Lakatoše dle přílohy č. 2.
ukládá
MRA, s.r.o. odeslat tuto odpověď na dopis p. Lakatošovi
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 20.11.2013
________________________________________________________________________________
4665/69RM/2013 - Mimořádné přidělení obecních bytů zvláštního určení nájemcům z domu
na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady_______________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nových nájemních smluv k bytovým jednotkám zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou od 1.1.2014 na ulici Střední 504/3 v Havířově
- Šumbarku se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného
radou města pro příslušné období dle důvodové zprávy:
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1. č.bytu 1 o velikosti 0+1, pan Marko Tomáš
2. č.bytu 15 o velikosti 0+1, pan Rzyman Petr
3. č.bytu 16 o velikosti 0+1, paní Knapíková Marie
4. č.bytu 17 o velikosti 0+2, paní Gaspariczová Margita
5. č.bytu 19 o velikosti 0+2, paní Matuszynská Štěpánka
6. č.bytu 21 o velikosti 0+1, paní Kozielová Vanda
7. č.bytu 23 o velikosti 0+1, paní Sliwková Marie
8. č.bytu 43 o velikosti 0+1, pan Pánek Bohdan
9. č.bytu 44 o velikosti 0+1, pan Vogler Václav
10. č.bytu 45 o velikosti 0+2, paní Hořčicová Jana
11. č.bytu 47 o velikosti 0+2, pan Gerla Miroslav
12. č.bytu 48 o velikosti 0+1, paní Horváthová Margita
13. č.bytu 49 o velikosti 0+1, paní Olšovská Ludmila
14. č.bytu 50 o velikosti 0+1, pan Adamec Miroslav
15. č.bytu 51 o velikosti 0+1, pan Břežný Pavel
16. č.bytu 57 o velikosti 0+1, paní Šlachtová Dagmar
17. č.bytu 58 o velikosti 0+1, paní Kořenková Alena
18. č.bytu 63 o velikosti 0+1, paní Mintělová Vanda
19. č.bytu 65 o velikosti 0+1, pan Přeček Adolf
________________________________________________________________________________
4666/69RM/2013 - Opakované žádosti o mimořádná přidělení obecních bytů_______________
Rada města Havířova
trvá
1. na usnesení č. 3295/48RM/2012 ze dne 19.12.2012, ve znění usnesení
č. 347/8RM/2011ze dne 23.02.2011, kterým nebylo schváleno mimořádné
přidělení obecního bytu p. Simoně Rakašové
2. na usnesení č. 2946/44/09 ze dne 14.01.2009, kterým nebylo schváleno
mimořádné přidělení obecního bytu p. Lukáši Chovancovi
________________________________________________________________________________
4667/69RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Radkou Višnovskou t.b. Lašská 1155/23, Havířov-Město a jejím
otcem p. Radomilem Višnovským, t.b. U Stromovky 419/68, Havířov-Město
k bytu č. 04 o vel. 1+3 v domě na ul. Lašská 1155/23 v Havířově-Městě
2. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Vandou Vampolovou, t.b. Vrchlického 1480/14, Havířov-Podlesí
a její dcerou Janou Vampolovou a syny Radkem Vampolou
a Pavlem Vampolou, t.b. Vrchlického 1480/14, Havířov-Podlesí k bytu
č. 12 o vel. 1+3 v domě na téže adrese
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3. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Jiřím Staňkem, t.b. Mozartova 1065/11, Havířov-Město
a jeho dcerou Petrou Staňkovou, t.b. Mozartova 1065/11, Havířov-Město
k bytu č. 07 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
4. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Lenkou Hladilovou a Richardem Hladilem,
t.b. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město a jejich synem Michalem Hladilem,
t.b. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město k bytu č. 06 o vel. 1+3 v domě
na téže adrese
5. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi Bc. Alicí Přečkovou, t.b. Antala Staška 1089/6, Havířov-Město a jejím
synem Martinem Přečkem, t.b. Antala Staška 1089/6, Havířov-Město
k bytu č. 04 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
6. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Jindřichem Brokešem a Taťánou Brokešovou,
t.b. Hlavní tř. 229/74, Havířov-Město a jejich dcerou Lenkou Brokešovou,
t.b. Hlavní tř. 229/74, Havířov-Město k bytu č. 08, vel. 1+3 v domě
na téže adrese
7. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Vlastislavem Štěpaníkem a Marií Štěpaníkovou,
t.b. Pavlovova 587/10, Havířov-Město a jejich synem
Vlastislavem Štěpaníkem, t.b. Pavlovova 587/10, Havířov-Město k bytu
č. 08, o vel. 1+2 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
4668/69RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů II.________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Šárkou Čamajovou, t.b. Studentská 1152/10, Havířov-Podlesí
a jejími rodiči manž. Boženou Čamajovou a Antonínem Čamajem,
t.b. Dlouhá tř. 1122/81b, Havířov-Podlesí k bytu č.11o vel. 1+2 v domě
na ul. Studentská 1152/10 v Havířově-Podlesí
2. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Emílií Jurkovou, t.b. Generála Svobody 272/21, Havířov-Šumbark
a její dcerou p. Blankou Jurkovou, t.b. Generála Svobody 272/21,
Havířov-Šumbark k bytu č. 3 o vel. 1+3 v domě na téže adrese
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 v domě
na ul. Bludovická 758/3 v Havířově-Městě s p. Markem Mikulou,
t.b. Bludovická 758/3, Havířov-Město pod podmínkou, že tato bude
se jmenovaným uzavřena v souladu s platnými Zásadami
a
v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
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mezi p. Markem Mikulou, t.b. Bludovická 758/3, Havířov-Město
a jeho synovcem Tomášem Mikulou, t.b. Moravská 394/11,
Havířov-Šumbark k bytu č.7 o vel. 1+2 v domě na ul. Bludovická 758/3,
Havířov-Město
4. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Barborou Blažejovou, t.b. Makarenkova 518/4, Havířov-Město
a její matkou Dagmar Blažejovou, t.b. Makarenkova 518/4,
Havířov-Město k bytu č. 18 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
5. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Libuší Moldříkovou, t.b. Národní tř. 577/4, Havířov-Město
a její vnučkou Bárou Krečmerovou, t.b. Národní tř. 577/4,
Havířov-Město k bytu č. 10 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
6. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Miladou Konečnou, t.b. Čajkovského 837/9, Havířov-Město
a její neteří Irenou Goldmanovou, t.b. Čajkovského 837/9, Havířov-Město
k bytu č. 5 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
________________________________________________________________________________
4669/69RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu a prominutí části
poplatku z prodlení – Pavlína Uhrová_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné
období v domě na ul. V.K. Klicpery 289/3 v Havířově-Šumbarku
s p. Pavlínou Uhrovou, t.b. V.K. Klicpery 289/3, Havířov-Šumbark
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena
v souladu s platnými Zásadami.
2. prominutí části poplatku z prodlení ve výši 15.955,- Kč paní Pavlíně Uhrové,
t.b. V.K. Klicpery 289/3, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že na základě
uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,
tj. 15.955,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
4670/69RM/2013 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Zehnalová__________________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 11.985,- Kč paní Janě Zehnalové,
t.b. Uzavřená 1108/2, Havířov-Město pod podmínkou, že na základě
uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,
tj. 11.985,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
________________________________________________________________________________
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4671/69RM/2013 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku
parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 2709, ost. plocha o výměře 7 m2,
parc.č. 2710, neplodná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc.č. 2720/1,
zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 40 m2, kat. území Havířov-město
(výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Ivo Stolarik
a Dana Stolariková, oba bytem Havířov-Město, Beethovenova 661/14
za účelem rozšíření stávající garáže pro obytný karavan.
________________________________________________________________________________
4672/69RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 306 o výměře cca 450 m2, kat. území
Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP)
společnosti Gbagbos systém a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída
161/97,IČ: 278 28 026 za účelem vybudování parkovacích míst pro vlastníka
objektu na pozemku parc.č. 307, k.ú. Bludovice
________________________________________________________________________________
4673/69RM/2013 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město o výměře 42 m2,
panu Davidu Hermanovi, bytem Havířov-Podlesí, Rušná 1555/2, IČ: 73175447
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem potravin a smíšeného zboží.
________________________________________________________________________________
4674/69RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město_____________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město, o výměře 117 m2,
paní Zdeňce Brezové, bytem Na Nábřeží 25/13, Havířov - Město, za účelem
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zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od
1.12.2013, za nájemné ve výši 164,-Kč/rok
a
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov – město, o výměře
117 m2, panu Jaroslavu Čihařovi, bytem Karvinská 18, Havířov – Město,
za účelem zahrady, dohodou ke dni 30.11. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2013
________________________________________________________________________________
4675/69RM/2013 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark, dle geometrického
plánu označenou jako parc.č. 2411/19, o výměře 400 m2, k.ú. Šumbark,
jako komunitní zahrada s možností třídění bio odpadu z domácností,
pro občanské sdružení „ZAŠUM o.s,“, IČ: 01722191, se sídlem Moravská 39,
Havířov – Šumbark, zast. předsedou Bc. Ondřejem Vavříčkem,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.12. 2013,
s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě z důvodu
realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení silnice III/4725
(Nová Petřvaldská) až po Fryštátskou, včetně ramp MÚK s novou I/11“,
výše nájemného dle: „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků
a o zřízení věcného břemene“ ve výši 3.600,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
________________________________________________________________________________
4676/69RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: "Centrum dopravní výchovy,
dětské dopravní hřiště, Havířov - Šumbark"__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 6098: "Centrum dopravní
výchovy, dětské dopravní
hřiště, Havířov - Šumbark"
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1. nájem – užívání části pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 2456, 2457, 2458/4
v celk. rozsahu cca 900 m2, pro účely výstavby chodníku,
sjezdu na pozemek, oplocení a telekomunikačních přípojek,
nájemce: stavebník, statutární město Havířov,
pronajímatel: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,
IČ: 000 95 711, 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 1,30 Kč/m2/den + DPH, v souladu s vnitřními předpisy
pronajímatele, platnými v době uzavření smlouvy, s tím, že rozsah a doba
užití bude upřesněna před zahájením stavby
c) smlouva o výpůjčce pozemků, po kolaudaci stavby, do doby vypořádání
trvale zastavěných částí pozemků
2. zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Šumbark,
parc. č. 2456 a 2457,
v majetku povinného: 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 pro oprávněného: TELEFÓNICA O2
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle,
IČ: 601 93 336, vlastníka umístěné přípojky podzemní a nadzemní
veřejné komunikační sítě, hodnota břemene: cca 200,-Kč/m přípojky,
+ DPH, v souladu s vnitřními předpisy povinného, platnými v době uzavření
smlouvy, s tím, že veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy hradí
stavebník, statutární město Havířov
3. a) výpůjčku částí pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2469/12,
v rozsahu cca 100 m2 pro úpravu sjezdu na pozemek a části stávajícího
oplocení a pro výstavbu telekomunikační přípojky
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního
souhlasu k uvedené stavbě
b) zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Šumbark
parc. č. 2469/12, v rozsahu cca 17 m2, k umístěné telekomunikační
přípojce pro oprávněného: TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ : 601 93 336,
vlastníka umístěné přípojky nadzemní veřejné komunikační sítě,
půjčitel, povinný: AUTOSPORT KLUB FORMULE V AČR,
se sídlem U Závor 556/2a
Havířov – Šumbark, IČ: 004 94 976
hodnota věcného břemene: jednorázově 125,-Kč/m2, včetně ochranného
pásma a 500,-Kč/ks sloup umístěný na pozemku
4. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Šumbark,
parc. č. 2469/3, v majetku města,
a) pro účely výstavby podzemní telekomunikační přípojky,
v rozsahu cca 33 m2
pro oprávněného:
TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s.,
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Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ: 601 93 336,
vlastníka umístěné komunikační sítě,
b) pro účely výstavby přípojky NN v rozsahu cca 180 m2
pro oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 247 29 035, vlastníka přípojky
s tím, že věcné břemeno bude ve prospěch oprávněných a), b),
zřízeno bezplatně a veškeré náklady spojené uzavřením smlouvy
hradí stavebník, doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací,
do vydání kolaudačního souhlasu k uvedené stavbě
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu 1 - 4
Z: vedoucí OSM
T: stavební řízení
________________________________________________________________________________
4677/69RM/2013 - Zřízení věcných břemen k technické infrastruktuře v lokalitě U Stružníku,
umístěné na pozemcích k.ú. Bludovice_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
V lokalitě „U Stružníku“
1. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1419/11,
ve spoluvlastnictví povinných, nebo jejich právních nástupců: pana Martina
Balona, Dlouhá třída 461/3, Havířov – Město, a Ing. Michala Koláře,
Ondříčkova 322/24, 130 00 Praha 3,
pro oprávněného: statutární město Havířov, jež nabude do vlastnictví
kanalizační stoku umístěnou na předmětném pozemku,
hodnota břemene: bezúplatně, pro daňové účely bude ohodnoceno
částkou 500,-Kč.
2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Bludovice,
parc. č. 1419/20, 1419/19, 1419/18, 1419/17 a 1419/16, ve spoluvlastnictví
povinných, nebo jejich právních nástupců: pana Martina Balona,
Dlouhá třída 461/3, Havířov – Město, a Ing. Michala Koláře,
Ondříčkova 322/24, 130 00 Praha 3,
pro oprávněného: statutární město Havířov, jež nabude do vlastnictví
podzemní vedení a sloupy veřejného osvětlení, umístěné částí ochranného
pásma na uvedených pozemcích,
hodnota břemene: bezúplatně, pro daňové účely bude ohodnoceno
částkou 500,-Kč.
3. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1419/10,
který nabude do vlastnictví statutární město Havířov, jako povinný,
pro oprávněné, nebo jejich právní nástupce: pana Martina Balona,
Dlouhá třída 461/3, Havířov – Město a Ing. Michala Koláře,
Ondříčkova 322/24, 130 00 Praha 3,
jako vlastníky přípojek vodovodu a kanalizace umístěné na pozemku,
ve prospěch nemovitostí
parc. č. 1419/11, 1419/12, 1419/14, 1419/16,
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1419/17, 1419/18, 1419/19, 1419/20, k nimž jsou přípojky zřízeny,
hodnota břemene: bezúplatně, pro daňové účely je ohodnoceno
částkou 500,- Kč
4. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1419/10,
který nabude do vlastnictví statutární město Havířov, jako povinný,
pro oprávněného: Ing. Pera Knybela, Slunečná 1674, 266 01 Beroun Město,
vlastníka přípojek vodovodu a kanalizace umístěné na pozemku,
ve prospěch nemovitostí parc. č. 1419/13, k níž jsou přípojky zřízeny
hodnota břemene: bezúplatně, pro daňové účely je ohodnoceno
částkou 500,- Kč
5. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1419/10,
který nabude do vlastnictví statutární město Havířov, jako povinný,
pro oprávněné: Ing. Radislava Kulu, Ve Svahu 798/12, 734 01 Karviná – Ráj,
Ing. Kamilu Němcovou, Gymnazijní 1496/9, 737 01 Český Těšín,
vlastníky přípojek vodovodu a kanalizace umístěné na pozemku,
ve prospěch nemovitostí parc. č. 1419/15, k níž jsou přípojky zřízeny
hodnota břemene: bezúplatně, pro daňové účely je ohodnoceno
částkou 500,- Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: po nabytí nemovitostí
________________________________________________________________________________
4678/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní Suchá, které město
nabude do vlastnictví _____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2418/1,
2418/2 a 2418/7, dle GP označených jako parc. č. 2418/24, 2418/28 a 2418/29,
které město nabude do majetku, pro oprávněného: Mgr. Jaroslava Žáka,
725 25 Ostrava, Polanka nad Odrou, Hraničky 1305/8c, stavebníka dešťové
kanalizace včetně vsakovací jímky umístěné na pozemcích,
hodnota břemene: bezúplatně
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni a konečné smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: po nabytí nemovitostí
________________________________________________________________________________
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4679/69RM/2013 - Zřízení věcných břemen___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu, dle GP č. 1138 - 70/2013
ze dne 7.6.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti - rozestavěné budovy na
pozemku parc.č. 2480/20, k.ú. Dolní Suchá, jenž ke dni zřízení věcného
břemene jsou Mgr. Luděk Winkler a Ing. Michaela Winklerová,
oba bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 1170/99a za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 4 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to
parc.č. 718, 724/17, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění kanalizační
přípojky, dle GP č. 536 – 81/2013 ze dne 4.7.2013 ve prospěch vlastníka
nemovitosti - budovy č.p. 158 na pozemku parc.č. 388/3, k.ú. Dolní Datyně,
jenž ke dni zřízení věcného břemene je MUDr. Michal Šťáva,
bytem Havířov – Dolní Datyně, V Zaryjách 158/7
za jednorázovou úhradu ve výši 2.375,- Kč + DPH, při celkové výměře 19 m2
3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1323/6,
1666/2, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní, kanalizační dešťové
a splaškové přípojky, dle GP č. 1640 – 65A/2013 ze dne 20.5.2013
a vybudování sjezdu, dle GP č. 1655 – 170/2013 ze dne 9.10.2013
ve prospěch vlastníka nemovitosti
- rozestavěné budovy na pozemku parc.č. 1666/6, k.ú. Šumbark,
jenž ke dni zřízení věcného břemene jsou Jan Michálek
a Radka Havlíčková, oba bytem Havířov – Šumbark, Letní 487/15
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH při celkové výměře 6 m2
- kanalizační splašková přípojka, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč
+ DPH při celkové výměře 16 m2 – kanalizační dešťová přípojka,
za jednorázovou úhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH při celkové výměře
16 m2 – vodovodní přípojky a za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 22 m2
- vybudování sjezdu
4. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1448/13,
1448/14, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu,
dle GP č. 1150 - 44/2013 ze dne 2.10.2013 ve prospěch vlastníka
nemovitosti - pozemku parc.č. 1448/1, k.ú. Dolní Suchá, jenž ke dni
zřízení věcného břemene jsou Jaroslav Švarný a Zdeňka Švarná,
oba bytem Havířov – Dolní Suchá, Šumbarská 206/39 za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 19 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014
________________________________________________________________________________
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4680/69RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění plynárenského zařízení k rodinnému
domu, dle GP č. 1138 - 70/2013 ze dne 7.6.2013,( investorem a plátcem
je stavebník, tj. Mgr. Luděk Winkler a Ing. Michaela Winklerová,
oba bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 1170/99a) za jednorázovou
úhradu ve výši 1.375,- Kč + DPH, při celkové výměře 11 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1666/2,
k.ú. Šumbark za účelem umístění plynárenského zařízení k rodinnému domu,
dle GP č. 1640 – 65A/2013 ze dne 20.5.2013 (investorem a plátcem
je stavebník Jan Michálek a Radka Havlíčková,
oba bytem Havířov – Šumbark, Letní 487/15 za jednorázovou úhradu
ve výši 2.250,- Kč + DPH při celkové výměře 18 m2
ve prospěch RWE GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Lavem, Klíšská 940, PSČ
401 17, IČ: 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o.,
se sídlem: Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ : 279 35 311.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcných břemen
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014
________________________________________________________________________________
4681/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 966,
k.ú. Bludovice za účelem umístění zemního kabelového vedení přípojky
NN 0,4 kV č. stavby IP – 12 – 8012828/VB3 p. Mroček,
dle GP č. 3770 – 139/2013 ze dne 20.8.2013,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
za jednorázovou úhradu 10.800,- Kč + DPH, při celkové výměře 54 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014
________________________________________________________________________________
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4682/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. PODA a.s._________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města parc.č. 678, 683, 703/1,
714, 723, 748, 754, 756, k.ú. Havířov – město, dle geometrického plánu
č. 1949 – 704/2013 ze dne 13.8.2013 a parc.č. 1536/1, 1990, 2797/1,
k.ú. Havířov – město, dle geometrického plánu č. 1914 – 508/2013
ze dne 7.2.2013 za účelem uložení podzemní metropolitní optické sítě v rámci
stavby: „Metropolitní optická síť Havířov – Město, Na Nábřeží, Národní,
Karvinská 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 – VI. etapa“ ve prospěch společnosti
PODA a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102,
PSČ 702 00, IČ: 258 16 179, za jednorázovou ve výši 6.000,- Kč + DPH,
při celkové výměře 593,45 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014
________________________________________________________________________________
4683/69RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Telefónica Czech Republic, a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 22, 24/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a chráničky pro stavbu: „11010-044788 VOD2M EOO35 LO
T HAKOS OK“, dle GP č. 3768 - 700/2013 ze dne14.8.2013, při celkové
výměře 266,97 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 53.394,- Kč + DPH
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,
sídlo: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ : 601 93 336,
zastoupená na základě plné moci SITEL, spol. s r.o., sídlo: Praha 4, Michle,
Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČ: 447 97 320
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014
________________________________________________________________________________
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4684/69RM/2013 - Ukončení nájmů nebytových prostor dohodou
Obecný záměr pronájmu nebytových prostor, záměr pronájmu nebytových
prostor_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor - místnosti č. 106 o výměře 40 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 17 m2 v 1. nadzemním podlaží
objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město,
nájemci spol. FREE LOGISTIC WAY s. r. o., IČ: 27833119,
dohodou k 31. 12. 2013
2. obecný záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 106
o výměře 40 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 17 m2
v 1. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město. Nájemné je stanoveno
ve výši 287,- Kč/m2/rok bez DPH za podnikatelské plochy,
53,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory.
3. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 11,90 m2 v suterénu obytného
domu na Dlouhé tř. 22, Havířov-Město, nájemkyni p. Viere Eidelpesové,
dohodou k 31. 12. 2013
4. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře o výměře 11,90 m2
v suterénu obytného domu na Dlouhé tř. 22, Havířov-Město,
p. Silvii Švecové, jako sklad pro vlastní potřebu
________________________________________________________________________________
4685/69RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře 9 m2 v 1. poschodí objektu
na Národní tř. 14a, Havířov-Město, spol. JS Communication s.r.o.,
IČ: 29454786, jako firemní sklad a archiv, za podmínek:
- nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem nebytových prostor o výměře 10,20 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Lašská 9, Havířov-Město, p. Miroslavě Semančíkové,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v přízemí obytného
domu na ul. Marie Pujmanové 14, Havířov-Šumbark, nájemci
p. Radomíru Hrbáčovi, dohodou k 31. 12. 2013
pronájem nebytových prostor o výměře 14,56 m2 v přízemí obytného domu
na ul. Marie Pujmanové 14, Havířov-Šumbark, spol. Aqua Solutions, s.r.o.,

22
USNESENÍ
z 69. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.11.2013

IČ: 29314828, jako kancelář firmy, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2014
4. pronájem nebytových prostor o výměře 45,30 m2 v suterénu obytného domu
na ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, a přístupového chodníku o výměře 5 m2
na pozemku parc. č. 2105/308 v k.ú. Šumbark, p. Věře Kořínkové,
IČ: 69580065, za podmínek:
- účel: prodejna levného textilu
- nájemné za nebytové prostory 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za pozemek – přístupový chodník
o výměře 5 m2 60,- Kč/m2/rok bez DPH
- platby nájmu a záloh za služby měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
________________________________________________________________________________
4686/69RM/2013 - Výsledek veřejných soutěží_________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

1. že do soutěže p. č. 1/OSM/13 na pronájem nebytových prostor – garáže
v obytném domě ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, nebyla podána
žádná nabídka
2. nabídku do veřejné soutěže p. č. 2/OSM/13 na pronájem nebytových
prostor – garáže v obytném domě ul. Školní 32, Havířov-Šumbark,
kterou podala p. Anna Šimonová
schvaluje
1. obecný záměr pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2
v obytném domě ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, za podmínek:
- minimální nájemné 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
2. uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 18,22 m2
v obytném domě ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, s p. Annou Šimonovou,
bytem ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, za podmínek:
- nájemné 799,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
________________________________________________________________________________
4687/69RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmům___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Základní a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká 37/452
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okres Karviná, IČ: 48805289, pronájem hospodářské budovy na pozemku
parc. č. 1351/1, k.ú. Bludovice, Základní organizaci Českého svazu ochránců
přírody při ZŠ Frýdecká, IČ: 71197222, za podmínek:
- účel: eko-učebna pro činnost ekologického kroužku žáků
- výměra hospodářské budovy: 24 m2
- doba nájmu: na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018
- nájemné: 100,- Kč/měsíc
- nebude účtována spotřeba elektrické energie
2. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČ:70958131, pronájem nebytových prostor
v pavilonu B areálu školy p. Anně Minarčíkové, IČ: 02193264, za podmínek:
- účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických výrobků
- výměra prostor: 25,95 m2
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
od 2. 12. 2013
- nájemné: 270,- Kč/m2/rok bez DPH
- v červenci a srpnu bude bufet uzavřen a nájemce nebude hradit nájemné
a platby za služby
- služby budou hrazeny dle skutečné spotřeby
________________________________________________________________________________
4688/69RM/2013 - Využití majetku – ztráty a nálezy___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. nabytí nalezených movitých věcí dle § 135, odst. 4, zák. 40/1964,
obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů
2. skutečnost, že drobné nářadí a materiál (kleště – kombinačky,
kleště – štípačky, motyčka s násadou, krumpáč a lopata), bude využito
pro veřejně prospěšné práce
3. likvidaci neupotřebitelných věcí (klíčenky, peněženky, klíče všeho druhu
a jiné drobné neupotřebitelné věci, vč. prádla)
schvaluje
odprodej použitelných věcí dle přílohy 1 prostřednictvím firem zajišťujících
prodej použitých věcí
________________________________________________________________________________
4689/69RM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – září 2013_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – září 2013, dle důvodové zprávy a příloh.
________________________________________________________________________________
4690/69RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 141., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 141., dle důvodové zprávy.
________________________________________________________________________________
4691/69RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Město,
Lípová 15 o souhlas s převodem částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do
fondu investičního________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřské škola Havířov-Město, Lípová 15,
převod částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
na vybavení školní zahrady.
________________________________________________________________________________
4692/69RM/2013 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech v r. 2014“
z rozpočtu Moravskolezského kraje na akce krajského
nadregionálního významu__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „ Havířov v květech v r. 2014 “
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akce krajského nadregionálního
významu
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
________________________________________________________________________________
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4693/69RM/2013 - Předložení žádosti o dotaci na investiční akci „Autobusová zastávka
MK Kpt. Jasioka“ do ROP NUTS II Moravskoslezsko__________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na investiční akci
„Autobusová zastávka MK Kpt. Jasioka“ do Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v prioritní ose
1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory
1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti podpory
1.1.2 – Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Ing. Petra Smrčka podpisem
žádosti o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádostí
________________________________________________________________________________
4694/69RM/2013 - Předložení žádosti o dotaci na investiční akci „Chodník podél komunikace
I/11, Havířov-Těrlicko“ do ROP NUTS II Moravskoslezsko_____________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na investiční akci „Chodník podél komunikace I/11,
Havířov-Těrlicko“ do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko v prioritní ose
1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory
1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti podpory
1.1.2 – Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Ing. Petra Smrčka podpisem
žádosti o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádostí
________________________________________________________________________________

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 69. schůzi Rady města Havířova, konané dne 13.11.2013 – II. část
4695/69RM/2013 - Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2013,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
4696/69RM/2013 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2014
4697/69RM/2013 - Žádost Vladimíra Šnábla o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1
4698/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
– informace o změně vyvolávacích cen u elektrické energie
a zemního plynu
4699/69RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančního a věcného daru příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4700/69RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT a Ministerstvem kultury ČR
4701/69RM/2013 - Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty školské komise
Do Jastrzębie – Zdrój
4702/69RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Kapitána Jasioka
4703/69RM/2013 - Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace
4704/69RM/2013 - Změna způsobu vytápění a likvidace plynové kotelny v budově
ZŠ Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá
4705/69RM/2013 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ – schválení
podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
4706/69RM/2013 - Souhlas s podáním a přijetím účelových dotací
4707/69RM/2013 - Přijetí peněžního daru
4708/69RM/2013 - Přijetí věcného daru
4709/69RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
4710/69RM/2013 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město
a JSDH Havířov Životice
4711/69RM/2013 - Stavba č. 12022 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov – Dodatek č. 1
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4712/69RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 7. – 9. října 2013 v Mnichově
4713/69RM/2013 - Změna usnesení na pronájem nebytových prostor
ve Víceúčelové hale v Havířově
4714/69RM/2013 - Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale Žákovská,
ul. Komunardů, 736 01 Havířov-Město
4715/69RM/2013 - Vyřazení investičního majetku
4716/69RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor
4717/69RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH
4718/69RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH
4719/69RM/2013 - OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů, o výběru nejvhodnější nabídky
a o zrušení částí veřejné zakázky
4720/69RM/2013 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce
4721/69RM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti
Depos Horní Suchá, a.s. za období 2011 – 2013
4722/69RM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti
ČSAD Havířov a.s., za období 2012 – 2013
4723/69RM/2013 - Revokace usnesení č. 4698/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie
a zemního plynu na rok 2014 – informace o změně vyvolávacích cen
u elektrické energie a zemního plynu
4724/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
– informace o změně vyvolávacích cen u elektrické energie
a zemního plynu
4725/69RM/2013 - Záměr převodu vlastnictví k nemovitostem Hotelový dům a Merkur
a Hotelový dům Impuls
4726/69RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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4695/69RM/2013 - Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2013,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 10 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. 2013 ve výši
58 000 000 Kč, z toho:
účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)
53 244 710 Kč
přiměřený zisk
4 755 290 Kč
pověřuje
primátora města podpisem Dodatku č. 10 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: 12/2013
________________________________________________________________________________
4696/69RM/2013 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2014__________
Rada města Havířova
schvaluje
ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova, na rok 2014 takto:
kanceláře a provozovny produkující
max. 110 litrů odpadu týdně:
max. 110 litrů odpadu za 14 dní:

2 016,- Kč/rok bez DPH
1 008,- Kč/rok bez DPH

obchody a provozovny produkující
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu týdně:
7 851,- Kč/rok bez DPH
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu za 14 dní:
3 926,- Kč/rok bez DPH
________________________________________________________________________________
4697/69RM/2013 - Žádost Vladimíra Šnábla o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova,
dne 23.6.2010 usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Rossenbergových v Havířově – Městě
pro vozidlo se speciálním označením O 1 vlastníka Evy Šnáblové.
________________________________________________________________________________
4698/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
– informace o změně vyvolávacích cen u elektrické energie
a zemního plynu_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změny vyvolávacích cen elektrické energie a zemního plynu při burzovním
obchodu na Českomoravské komoditní burze Kladno vlivem změny politiky
ČNB na devizovém trhu dle přílohy č.1
schvaluje
u veřejné zakázky JŘBU/20/OKS/13 „Společný nákup elektrické energie
a zemního plynu na rok 2014“ nastavení zvýšených vyvolávacích cen
v přihláškách aukce k obchodování na Českomoravské komoditní burze
Kladno, takto:
- Zemní plyn maloodběr 745,- Kč/MWh
- Zemní plyn velkoodběr 745,- Kč/MWh
- Elektrická energie NN
- Elektrická energie VN

1100,- Kč/MWh
1100,- Kč/MWh

4699/69RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančního a věcného daru příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančního a věcného daru příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČ: 61 98 87 23) v celkové výši 20.000,- Kč od společnosti Lucky CS
GOLD s.r.o., Náměstí republiky 1521/1b, 736 01 Havířov-Město
(IČ: 26 84 97 98) – provoz a rozvoj školy
2. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 20) v celkové výši 6.000,- Kč od společnosti RPS Czech s.r.o.,
Těšínská 236, 739 34 Šenov u Ostravy (IČ: 26 87 45 98) – 5 ks
dětská koloběžka Mini Micro
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________________________________________________________________________________
4700/69RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT a Ministerstvem kultury ČR_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi
města:
1) Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
projekt:
Rozhýbej svůj jazýček..................................................................50.000,- Kč
2) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 89)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
projekt:
Učíme se spolupráci, respektu a vytváření hodnot s ohledem na existující
kulturně historické dědictví……………………………………..73.700,- Kč
3) Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
projekt:
Podpora logopedické prevence v předškolní vzdělávání
v roce 2014……………………………………………………....80.000,- Kč
4) Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50) - poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
projekt:
Databáze Anopress IT – Mediální a vědomostní databáze……..36.000,- Kč
- poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
projekt:
Databáze Aspi fy Wolters Kluwer – právní formace……………13.460,- Kč
5) Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková
organizace (IČ: 61 98 85 88)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
projekt: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
v roce 2014……………………………………………………….75.650,- Kč
________________________________________________________________________________
4701/69RM/2013 - Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty školské komise
Do Jastrzębie – Zdrój_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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zprávu o průběhu zahraniční pracovní cesty předsedkyně školské komise
Mgr. Zdenky Šlachtové a členů školské komise Mgr. Milady Kasalovské,
Mgr. Věry Novákové, Mgr. Daniela Vachtarčíka a Mgr. Ivy Vrobelové
do Jastrzębie – Zdrój dne 16. 10. 2013 za účelem spolupráce v oblasti
vzdělávání dle přílohy č. 1
________________________________________________________________________________
4702/69RM/2013 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Kapitána Jasioka_______________
Rada města Havířova
schvaluje
ve dnech 1. 12. – 7. 12. 2013 zahraniční pracovní cestu do Funchal
v Portugalsku Mgr. Petře Židkové, ředitelce Základní školy Kapitána Jasioka
Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná za účelem účasti
na studijní návštěvě poskytované organizací CEDEFOP
________________________________________________________________________________
4703/69RM/2013 - Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Start Havířov, oddílu basketbalu, IČ 62 33 13 45,
o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schválit
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2013 Tělovýchovné jednotě Start Havířov,
oddílu basketbalu, IČ 62 33 13 45, a to následovně:
basketbalové sety
48 000,- Kč
nájemné
207 000,- Kč
soustředění:
doprava
10 000,- Kč
ubytování
15 500,- Kč
doprava
209 500,- Kč
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 105/OŠK/2013
ze dne 15. 02. 2013
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě
o poskytnutí dotace č. 105/OŠK/2013 ze dne 15. 02. 2013
________________________________________________________________________________
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4704/69RM/2013 - Změna způsobu vytápění a likvidace plynové kotelny v budově
ZŠ Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. záměr napojit na centrální zásobování teplem celou lokalitu
ul. Kapitána Jasioka v Havířově – Prostřední Suchá dodávkami tepla
společností Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava
(IČ: 45 19 34 10)
2. konec životnosti plynové kotelny v budově Základní školy Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná v roce 2015
a stávající problémy s provozováním systému plynového vytápění
dle důvodové zprávy
schvaluje
1. změnu způsobu vytápění v budově Základní školy Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná z plynového
na centrální zásobování teplem
2. fyzickou likvidaci plynové kotelny, zprovozněnou v roce 1995,
která je součástí budovy Základní školy Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,
po ukončení topné sezony 2013/2014
3. vybudování předávací stanice pro centrální zásobování teplem
v budově Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) realizovanou společností
Havířovská teplárenská společnost, a. s., IČ: 61 97 47 06, Konzumní 298/6a,
Havířov-Šumbark na vlastní náklady této společnosti
ukládá
informovat ZŠ Kpt. Jasioka a společnosti Dalkia, a.s., a HTS, a.s. o výše
uvedených skutečnostech
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013
________________________________________________________________________________
4705/69RM/2013 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ – schválení
podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby____
Rada města Havířova
schvaluje
podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Rekondičně-ozdravné
pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“:
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1. rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce)

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:

ano (jednotlivé turnusy)
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

100.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

měsíc červenec a srpen roku
2014 až 2017

7. základní hodnotící kritérium:

celková nejnižší nabídková cena
v Kč vč. DPH

8. ostatní podmínky zadávacího řízení:
- podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu dle připomínek členů
RMH
- požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,- Kč nejpozději
při podpisu smlouvy
- v případě zajištění služeb cestovní kanceláří nejpozději při podpisu této
smlouvy předložení dokladu o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní
kanceláře
- požadavek na předložení licence k provozování mezinárodní dopravy
velkými vozidly nejpozději při podpisu této smlouvy
9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem
požadovanými doklady
10. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
11. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky (zajištění skupinových pobytů dětí v zahraničí včetně stravování
a dopravy) v posledních třech letech, včetně minimálně tří osvědčení
(referenční list) o poskytnutí služeb uvedených v seznamu, jejichž
předmětem bylo zajištění min. dvou na sebe navazujících turnusů
pro min. 15 dětí na jednom turnuse pro jednoho objednatele/1 osvědčení
- přehled provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel
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při plnění veřejné zakázky k dispozici, tj. popis a fotografie exteriéru
a interiéru ubytovacího zařízení, včetně popisu a fotografií jednotlivých
pokojů a stravovacích prostorů a kulturních a sportovních zařízení, pláže
a jejího okolí, trasy přístupu k pláži z ubytovacího zařízení a vzorový
jídelníček pro všechny čtyři turnusy v roce 2014
13. jmenování komise pro posouzení kvalifikace včetně náhradníků
člen:
1. Bc. Daniel Pawlas
2. Ing. Bernarda Urbancová
3. Bc. Petra Pospíšilová
4. Bc. Eva Kiedroňová
5. Bc. Alena Kleinbauerová
6. p. Vojtěch Kozák
Náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Ing. Yveta Břízová, Miroslava Lepíková,
Karla Nožičková, JUDr. Bohuslava Kochová, Ing. Milan Černý
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen:
náhradník:
1. Bc. Daniel Pawlas
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Bernarda Urbancová
Ing. Yveta Břízová
3. Bc. Petra Pospíšilová
Miroslava Lepíková
4. Bc. Eva Kiedroňová
Karla Nožičková
5. Bc. Alena Kleinbauerová
JUDr. Bohuslava Kochová
6. p. Vojtěch Kozák
Ing. Milan Černý
15. zadávací lhůta:

100 dnů

16. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 2
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
3. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, odůvodnění veřejné zakázky,
dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání
nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace
4. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
________________________________________________________________________________
4706/69RM/2013 - Souhlas s podáním a přijetím účelových dotací________________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádostí příspěvkovou organizací města:
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
(IČ 60 33 75 83) a Úřad práce Ostrava
na projekty:
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- Dlouhodobé poskytování odlehčovacích služeb RoRýs ve městě
Karviná…………………………………………………..…20.000,- Kč
poskytovatel dotace: statutární město Karviná
- Vzdělávání profesního týmu pracoviště pečovatelské služby a denního
stacionáře …………………..……………………….…….204.496,- Kč
poskytovatel dotace: Úřad práce Ostrava z OP LZZ
2. s přijetím účelových dotací v celkové výši 224.496,- Kč
na výše uvedené projekty
________________________________________________________________________________
4707/69RM/2013 - Přijetí peněžního daru____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí peněžního daru ve výši
1.000,- Kč od p. Jiřího Holouška, trvale bytem Kosmonautů 1233/43,
736 01 Havířov – Podlesí;
1.000,- Kč od pí Pavlíny Urbancové, trvale bytem Čelakovského 6/1271,
736 01 Havířov – Podlesí;
1.000,- Kč od p. Iva Kempného, trvale bytem Studentská 1151/12,
736 01 Havířov – Podlesí;
1.000,- Kč pí Alexandry Grabovské, trvale bytem Smrková 1241/14a,
736 01 Havířov – Šumbark;
1.000,- Kč od pí Pavlíny Opatřilové, trvale bytem Vrchlického 1485/4,
736 01 Havířov – Podlesí;
1.000,- Kč od p. Martina Tabáčka, trvale bytem Vančurova 66/4,
736 01 Havířov – Město;
500,- Kč od pí Petry Žabkové, trvale bytem Vedlejší 5,
736 01 Havířov – Šumbark;
500,- Kč od p. Ladislava Hipského, trvale bytem Vardasova 9,
736 01 Havířov – Město;
200,- Kč od p. Josefa Lekkiho, trvale bytem Kubelíkova 1315/8,
736 01 Havířov – Podlesí;
800,- Kč od Ing. Milana Černého, trvale bytem Okružní 1183/8,
736 01 Havířov – Šumbark,
určeného ke zhotovení nových dvířek u dětských převlékacích skříněk
a přebalovacího pultu v „Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj
dětí ve věku do 7 let“ Sociálních služeb města Havířova.
________________________________________________________________________________
4708/69RM/2013 - Přijetí věcného daru_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 2.250,- Kč
od paní Květoslavy Bodnárové, trvale bytem Lípová 730/3,
736 01 Havířov – Město – sedací nábytek.
________________________________________________________________________________
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4709/69RM/2013 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1,
Havířov-Podlesí a to „ TZ – stavební úpravu sociálního zařízení
na středisku Chráněného bydlení ul. Nerudova 351/12“
v pořizovací ceně 140 001,-Kč s DPH.
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb a to „TZ – stavební úprava –
vytvoření denní sociální místnosti pro zaměstnance a vznik bezbariérového
vstupu do místnosti pro ergoterapeutickou činnost klientů a bezbariérový
přístup ke schodišti do II.patra pro imobilní klienty na středisku
MIKADO II v části C budovy Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí.
Pořizovací cena 175 000,-Kč včetně DPH.
________________________________________________________________________________
4710/69RM/2013 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město
a JSDH Havířov Životice__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů dle
přílohy č. 1 a č.2
Z: vedoucí KP
T: 15.12.2013
________________________________________________________________________________
4711/69RM/2013 - Stavba č. 12022 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov – Dodatek č. 1___
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 845/OIV/13 čl. III. odst. 1 a z Přílohy
č. 1 SoD o dodatečné stavební práce za cenu 44 790,00 Kč bez DPH,
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tj. 54 195,90 Kč včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 845/OIV/13 čl. III.
odst. 1 a z Přílohy č. 1 SoD stavebních prácí za cenu 47 790,00 Kč bez DPH,
tj. 57 825,90 Kč včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů SO 02 v Příloze
č. 1 Smlouvy o dílo č. 845/OIV/13 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 845/OIV/13 na provedení stavby
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022) v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 845/OIV/13 ze dne 22.7.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 845 /OIV/13
ze dne 22.7.2013
Z: vedoucí OIV
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4712/69RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 7. – 9. října 2013 v Mnichově________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj, Petry Maňhalové, DiS., referenta kanceláře primátora
a Ing. Radoslava Basela, vedoucího odboru investiční výstavby v rámci
prezentace města na veletrhu realitních a investičních příležitostí
Expo Real 2013, který se konal od 7. do 9. října 2013 v Mnichově,
dle důvodové zprávy a příloh
________________________________________________________________________________
4713/69RM/2013 - Změna usnesení na pronájem nebytových prostor
ve Víceúčelové hale v Havířově_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 4514/66RM/2013 ze dne 23. 9. 2013 na pronájem
nebytových prostor (nyní squashových kurtů včetně zázemí) v 1. poschodí
objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, mezi
pronajímatelem Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov
(dále jen SSRZ Havířov), IČ: 00306754 v části schvaluje a nájemce občanským
sdružením HC AZ Havířov 2010, IČ: 68941994 z původních podmínek na nové
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podmínky takto:
původní výměra nebytových prostor - 438,60 m2
nová výměra nebytových prostor dle projektu - 459,40 m2
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení č. 962/20ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013 – Souhlas zřizovatele
k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově na pronájem
nebytových prostor v části schvaluje z původních podmínek na nové podmínky
takto:
1. převzetí veškerých závazků občanského sdružení HC AZ Havířov 2010
plynoucích z Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace, v případě,
že dojde k předčasnému ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor
v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a,
Havířov-Podlesí (nyní squashových kurtů včetně zázemí) pronajímatelem
2. převzetí souvisejícího technického zhodnocení nebytových prostor
ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí
do majetku statutárního města Havířov za zůstatkovou cenu technického
zhodnocení pronajímaných prostor.
________________________________________________________________________________
4714/69RM/2013 - Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale Žákovská,
ul. Komunardů, 736 01, Havířov-Město________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale Žákovská,
ul. Komunardů, 736 01, Havířov-Město za podmínek dle vyhlášky veřejné
soutěže
2. Jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků
člen: Bc. Daniel Pawlas
náhradník: Ing. Petr Smrček
Ing. Václav Wicher
Ing. Janka Baklíková
Mgr. Petr Choma
Ing. Karel Šlachta
Miloslav Santarius
Bc. Petr Šulc
pověřuje
ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov zajištěním veřejné
soutěže
Z: ředitel SSRZ Havířov
T: 31. 12. 2013
________________________________________________________________________________
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4715/69RM/2013 - Vyřazení investičního majetku______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení traktoru na sekání trávy zn. Husquarna rok pořízení 2009, pořizovací
cena 106.590,- Kč, evidovaný v příspěvkové organizace SSRZ Havířov
pod inv. číslem HIM100184
________________________________________________________________________________
4716/69RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754 uzavřít s občanským sdružením Sportovní klub volejbalu
Havířov, IČ: 48806323 smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městské
sportovní hale za podmínek:
1. účel nájmu: šatny pro sportovní činnost
výměra nebytových prostor: 15,7 m2
doba nájmu: neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou a výlukou od 1.6. do 15.9.
nájemné: 207,- Kč/m2/rok bez DPH
hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
2. účel nájmu: kancelář pro sportovní činnost
výměra nebytových prostor: 17 m2
doba nájmu: neurčitá s 3 - měsíční výpovědní lhůtou
nájemné: 207,- Kč/m2/rok bez DPH
hrazení paušálních měsíčních plateb za služby
________________________________________________________________________________
4717/69RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města
Havířova za rok 2013 dle předložených příloh.
________________________________________________________________________________
4718/69RM/2013 - Zpráva o činnosti Komise kulturní a letopisecké RMH_________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise kulturní a letopisecké Rady města Havířova
za rok 2013 dle předložených příloh
________________________________________________________________________________
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4719/69RM/2013 - OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů, o výběru nejvhodnější nabídky
a o zrušení částí veřejné zakázky___________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy
a ochranné prostředky“
- z částí 29, 47, 62, 72 a 77 společnost BANNER-SERVIS s.r.o.,
se sídlem 391 01 Sezimovo Ústí I., Vaníčkova 22, IČ: 26081059,
pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů z důvodů uvedených
v příloze č. 1
- z částí 19, 48 a 49 společnost Benet veřejná obchodní společnost,
se sídlem 549 41 Červený Kostelec, Burdychových 1156, IČ: 00656020,
pro nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů z důvodů uvedených
v příloze č. 1
- z částí 12, 15, 18, 19, 23, 26, 27, 33, 34, 47, 49, 52, 64, 65, 73, 74 a 78
společnost XENA Praha s.r.o., se sídlem 140 00 Praha 4-Podolí,
Nad spádem 20/641, IČ: 49613791, pro nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů z důvodů uvedených v příloze č. 1
- z částí 44, 47, 64, 73 a 74 společnost T R I O D O N , spol. s r.o.,
se sídlem 763 16 Fryšták, 6. května 38, IČ: 44003978, pro nesplnění
technických kvalifikačních předpokladů z důvodů uvedených v příloze č. 1
- z částí 29, 44, 47, 49 a 64 společnost Bartolini s.r.o., se sídlem 602 00 Brno,
Veveří 39, IČ: 28267672, pro nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů z důvodů uvedených v příloze č. 1
- z částí 1 až 11 společnost ZAHAS s.r.o.,
se sídlem 751 31 Lipník nad Bečvou, Trnávka 37, IČ: 60775840,
pro nesplnění požadavků zadávacích podmínek z důvodů uvedených
v příloze č. 1
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“,
tj. části 2, 3, 5. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 65, 68, 73, 75, 79,
80, 81, 82 a 83, uchazečů, kteří jsou jako první v pořadí uvedeni v příloze č.1
2. o pořadí ostatních uchazečů na jednotlivé části veřejné zakázky
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“,
tj. části 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 65, 68, 73, 75, 79,
80, 81, 82 a 83, tak, jak je uvedeno v příloze č. 1
ruší
1. veřejnou zakázku OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy
a ochranné prostředky“ v částech 29, 44 a 47 v souladu s ust. § 84 odst. 1
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z důvodu vyloučení všech uchazečů
z účasti v zadávacím řízení na těchto částech veřejné zakázky
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2. veřejnou zakázku OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy
a ochranné prostředky“ v částech 1, 4, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 27, 49, 62, 64,
72, 74, 77 a 78 v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona z toho důvodu,
že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení u těchto částí veřejné zakázky
pouze jedna nabídka
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem rozhodnutí o vyloučení
uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o zrušení částí
veřejné zakázky, smlouvy s vybranými uchazeči a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
ukládá
1. zajistit odeslání oznámení o zrušení částí veřejné zakázky
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 15.11.2013
2. zajistit zveřejnění oznámení o zrušení částí veřejné zakázky
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 15.11.2013
3. odeslat rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
u veřejné zakázky OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy
a ochranné prostředky“ uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 20.11.2013
4. předložit smlouvy na veřejnou zakázku
OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a ochranné prostředky“
k podpisu
Z: vedoucí KP
T: 12/2013
________________________________________________________________________________
4720/69RM/2013 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce___________________
Rada města Havířova
stanoví
počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova k zabezpečení výkonu veřejně
prospěšných prací od 1.12. 2013 na 90 zaměstnanců.
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schvaluje
podání žádosti ČR – Úřadu práce o dotaci na úhradu části osobních nákladů
zaměstnanců zaměstnaných k realizaci veřejně prospěšných prací
Z: vedoucí ORG, OKS
T: 11/2013
________________________________________________________________________________
4721/69RM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti
Depos Horní Suchá, a.s. za období 2011 – 2013_________________________
Rada města Havířova
doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
Informativní zprávu o průběhu valných hromad společnosti
Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, se sídlem Solecká 1321/1,
735 35 Horní Suchá, za období 2011 – 2013:
1. Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
konaná dne 28.1.2011
2. Řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
konaná dne 3.6.2011
3. Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
konaná dne 16.12.2011
4. Řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
konaná dne 6.6.2012
5. Řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
konaná dne 7.6.2013
6. Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
konaná dne 1.10.2013
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
4722/69RM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti
ČSAD Havířov a.s., za období 2012 – 2013____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
Informativní zprávu o průběhu valných hromad společnosti ČSAD Havířov a.s.,
IČ: 451 92 081 se sídlem Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí
za období 2012 – 2013:
1. Řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., konaná dne 15.6.2012
2. Řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., konaná dne 17.5.2013
dle důvodové zprávy
________________________________________________________________________________
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4723/69RM/2013 – Revokace usnesení č. 4698/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie
a zemního plynu na rok 2014 – informace o změně vyvolávacích cen
u elektrické energie a zemního plynu________________________________
Rada města Havířova
revokuje
usnesení č. 4698/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie
a zemního plynu na rok 2014 – informace o změně vyvolávacích
cen u elektrické energie a zemního plynu
4724/69RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
– informace o změně vyvolávacích cen u elektrické energie
a zemního plynu_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změny vyvolávacích cen elektrické energie a zemního plynu při burzovním
obchodu na Českomoravské komoditní burze Kladno vlivem změny politiky
ČNB na devizovém trhu dle přílohy č.1 a doplňujících informací ze dne
13.11.2013
schvaluje
u veřejné zakázky JŘBU/20/OKS/13 „Společný nákup elektrické energie
a zemního plynu na rok 2014“ nastavení zvýšených vyvolávacích cen
v přihláškách aukce k obchodování na Českomoravské komoditní burze
Kladno, takto:
- Zemní plyn maloodběr
- Zemní plyn velkoodběr

770,- Kč/MWh
760,- Kč/MWh

- Elektrická energie NN
- Elektrická energie VN

1100,- Kč/MWh
1100,- Kč/MWh

4725/69RM/2013 – Záměr převodu vlastnictví k nemovitostem Hotelový dům Merkur
a Hotelový dům Impuls___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. záměr společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., IČ: 27 76 91 35
převést vlastnictví k nemovitostem Hotelový dům Merkur
a Hotelový dům Impuls (dále jen „nemovitosti“)
2. informace o nemovitostech poskytnutých RPG RE Commercial, s.r.o.,
ze dne 12.11.2013
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pověřuje
vedení města jednáním s RPG RE Commercial, s.r.o. o podmínkách převodu
nemovitostí na město
ukládá
1. odboru správy majetku ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a ředitelem MRA, s.r.o. vyhotovit záměr využití nemovitostí
Z: vedoucí OSM
T: 11/2013
2. zadat zpracování znaleckého posudku na cenu nemovitostí
Z: vedoucí OSM
T: 11/2013
3. požádat RPG RE Commercial, s.r.o. o doplnění informací dle žádosti města
ze 7.11.2013 vč. návrhu kupní smlouvy na nemovitosti
Z: Ing. Eduard Heczko
T: 11/2013
4726/69RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

I.část

Č.jed.

KP/93 688/Rch/2013

V Havířově dne 28.11.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 70. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.11.2013 – I. část
4727/70RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 70. schůzi RMH, konanou dne 27.11.2013
4728/70RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 69. schůze Rady města Havířova
4729/70RM/2013 - Schválení programu 70. schůze RMH, konané dne 27.11.2013
4730/70RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4731/70RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
4732/70RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
4733/70RM/2013 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2014
4734/70RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice
4735/70RM/2013 - Zrušení usnesení - prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov-Životice
Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov-Životice a pozemků
4736/70RM/2013 - Prodej pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.
4737/70RM/2013 - Prodeje pozemků ke stávajícím zahradám
4738/70RM/2013 - Odkoupení nemovitostí – budovy č. p. 861 a pozemku parc. č. 715,
k.ú. Šumbark
4739/70RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. – zrušení pověření představenstva
rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu
4740/70RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady –navýšení základního kapitálu
4741/70RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark – pan Jiří Kwapulinski
4742/70RM/2013 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“,
k.ú Bludovice, do majetku města
4743/70RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Životice“
4744/70RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská,
Hornosušská“ – III. část
4745/70RM/2013 - Ukončení výpůjčky 1 ks reklamní vitríny Městskému kulturnímu
středisku Havířov
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4746/70RM/2013 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
4747/70RM/2013 - Zřízení věcných břemen
4748/70RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Telefónica Czech Republic, a.s.
4749/70RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.
4750/70RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.
4751/70RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nemovitostí dohodou
Pronájem nebytových prostor Městské knihovně Havířov
Obecný záměr pronájmu objektu č. p. 893/2, Havířov-Šumbark
4752/70RM/2013 - Ukončení nájmů nebytových prostor dohodou
Obecné záměry pronájmu nebytových prostor
4753/70RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory
Záměr pronájmu nebytových prostor - tělocvična ul. Palackého 2,
Havířov-Město
4754/70RM/2013 - Žádost o snížení nájemného
4755/70RM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace
a změna zřizovací listiny
4756/70RM/2013 - Prodej zařízení hrobu
4757/70RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 142. – 156.
4758/70RM/2013 - Rozpočet města Havířova na rok 2014
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USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.11.2013 - I. část
4727/70RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 70. schůzi RMH, konanou dne 27.11.2013__
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 70. schůze Rady města Havířova,
konané dne 27.11.2013
Ing. Jiřího MARTINKA
________________________________________________________________________________
4728/70RM/2013 - Schválení ověření zápisu z 69. schůze Rady města Havířova_____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 69. schůze Rady města Havířova,
konané dne 13.11.2013.
________________________________________________________________________________
4729/70RM/2013 - Schválení programu 70. schůze RMH, konané dne 27.11.2013___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.11.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4730/70RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
3642/53RM/2013
3761/54RM/2013
3838/56RM/2013

Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových
organizací za rok 2012
Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti
kadeřnictví a pedikúry na středisku Helios, Domova
seniorů Havířov, p.o. z prostředků investičního fondu
Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku
volného času, příspěvkové organizace
4
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4056/58RM/2013

Stavba č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní
a Prostřední Suchá“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 1817/OIV/2011
4057/58RM/2013 Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 1818/OIV/2011
4107/60RM/2013 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
4319/62RM/2013 Souhlas zřizovatele ke stavební úpravě místnosti skladu
na středisku Luna, Domova seniorů Havířov, p.o.
a s pořízením konvektomatu z prostředků investičního
fondu
4396/64RM/2013 Uzavření darovací smlouvy se společností ArcelorMittal
Ostrava a.s.
4408/64RM/2013 Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice
a Dolní Datyně“ – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo č.1818/OIV/2011
4409/64RM/2013 Stavba č. 3068, 3069 „Splašková kanalizace Dolní
a Prostřední Suchá“ – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo č. 1817/OIV/2011
4447/65RM/2013 Smluvní vztah pro stavbu : „Obchodní a společenské
centrum Havířov – Skleníky“
4463/65RM/2013 Žádost o souhlas se stavebními úpravami a snížením
výměry pronajatých nebytových prostor
4514/66RM/2013 Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor
ve Víceúčelové hale v Havířově
4553/67RM/2013 Žádost o dotaci na projekt „Jsme tu pro všechny - dětské
hry v knihovně“ z Programu integrace příslušníků romské
menšiny
4591/68RM/2013 Navýšení rozsahu nájmu pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce komunikací ul. v Zátiší a ul. U Hájenky
v Havířově – Podlesí “
4631/68RM/2013 Společný nákup elektrické energie a zemního plynu
na rok 2014 - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku
4653/68RM/2013 Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města
4659/69RM/2013 Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové
jednotky
4662/69RM/2013 „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města
Havířov, II. etapa“ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 1091/OIV/2013
4664/69RM/2013 Odpověď na dopis od p. Lakatoše
4704/69RM/2013 Změna způsobu vytápění a likvidace plynové kotelny
v budově ZŠ Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá
4711/69RM/2013 Stavba č. 12022 Splašková kanalizace Skleníky,
Havířov – Dodatek č. 1
4720/69RM/2013 Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce
4725/69RM/2013 Záměr převodu vlastnictví k nemovitostem Hotelový dům
Merkur a Hotelový dům Impuls
________________________________________________________________________________
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4731/70RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 979/30 v Havířově- Město
Petru Kodysovi
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 579/8 v Havířově- Město
Pavlu Kubienovi
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici U Lesa 281/1v Havířově- Město Ivaně Filsákové
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici Lašská 1149/11 v Havířově- Město
Zuzaně Peterkové
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 751/139 v Havířově- Město
Ing. Lence Olahové
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Školní 271/32 v Havířově- Šumbark
Mileně Malíkové
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 420/12 v Havířově – Šumbark
Miroslavu Mušukovi
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov – Šumbark
Anně Čechové
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 420/12, Havířov – Šumbark Evě Šedé
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 476/41, Havířov – Šumbark
Ivaně Doušové
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1168/1b, Havířov – Šumbark
Kamilu Holubovi
- č.2, o velikosti 1+4, na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov – Šumbark
Pavle Pereira Rodrigues
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2, Havířov – Šumbark
Dagmaře Pížové
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1098/6, Havířov – Šumbark
Simoně Rzymanové
- č.28, o velikosti 0+1, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark
Jakubu Horňákovi
pověřuje
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.12.2013
4732/70RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku
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- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Městě dle přílohy č.1
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 281/1 v Havířově –Městě dle přílohy č.2
- č.10 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1066/13 v Havířově-Městě
dle přílohy č.3
- č.1 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5 v Havířově-Městě dle přílohy č.4
- č.6 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22 v Havířově-Městě
dle přílohy č.5
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4 v Havířově-Městě
dle přílohy č.6
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1066/13 v Havířově-Městě
dle přílohy č.7
- č.7 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Městě
dle přílohy č.8
- č.17 o velikosti 1+1 na ulici 1.máje 959/2 v Havířově-Městě dle přílohy č.9
- č.9, o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí
– dle přílohy č.10
- č.25 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10 v
Havířově –Podlesí dle přílohy č.11
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Plynárenská 668/7 v Havířově-Prostřední Suché
dle přílohy č.12
- č.36 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.13
- č.3 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1141/16 v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.14
- č.1 o velikosti 1+2 II kategorie na ulici Jarošova 748/4a v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.15
- č.37 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.16
- č.21 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.17
- č.48 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.18
- č.2 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1112/4 v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.19
- č.38 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark
dle přílohy č.20
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
záměrů pronájmu.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 2.12.2013
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4733/70RM/2013 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2014________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2014 včetně finančního plánu
údržby domovního fondu města Havířova na r. 2014 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3
ukládá
ekonomickému odboru upravit rozpočet města na rok 2014 (zapojení fondu
nájemního bydlení) na základě výsledků zadávacích řízení v roce 2014
Z: vedoucí EO
ředitel MRA
T: I/IV 2014
4734/70RM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 30 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové,
bytem Rodinná 27/1004, Havířov – Bludovice, z důvodu parkování vozidla
a vybudování oplocení, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu
za jeho zpracování
4735/70RM/2013 - Zrušení usnesení - prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov-Životice
Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov-Životice a pozemků_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
usnesení ZMH ze dne 17. 12. 2012 č. 712/16ZM/2012 ve věci prodeje
nemovitostí:
- objekt restaurace č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1
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- 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
schválit
záměr prodeje 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,
- pozemek parc. č. 2538/2 zastavěná plocha, dvůr o výměře 1021 m2,
vše v k. ú. Bludovice, za podmínek dle přílohy č. 1
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 32,65 m2 v přízemí
objektu restaurace na ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice, nájemkyni
p. Lucii Mihulkové, IČ: 87257696, z důvodu dluhu na nájemném a službách
4736/70RM/2013 - Prodej pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej pozemku parc.č. 392/4, ost.plocha o výměře 34 m2 a pozemků
odměřených GP a nově označených jako pozemek parc.č. 396/4, ost.plocha
o výměře 154 m2 , parc.č. 396/5, ost.plocha o výměře 12 m2 , parc.č. 392/6,
ost.plocha o výměře 838 m2 , parc.č. 392/9, ost.plocha o výměře 131 m2
a parc.č. 392/10, ost.plocha o výměře 226 m2, k.ú. Bludovice , celková výměra
převáděných pozemků 1 395 m2 společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČ: 64084744, a to za tržní cenu
ve výši 739 870,- Kč (tj. cca 530,37 Kč/m2) + 2 500,- Kč za zpracování
znaleckého posudku, celková kupní cena ve výši 742 370,- Kč
4737/70RM/2013 - Prodeje pozemků ke stávajícím zahradám____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. prodej pozemku parc.č. 944/598, ost.plocha, zeleň o výměře 185 m2,
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kat. území Šumbark manželům Belostík Ladislav a Belostíková Miluše,
oba bytem Havířov-Šumbark, Heleny Malířové 877/1 k již užívané zahradě
za smluvní cenu ve výši 9 250,- Kč, (tj. 50,- Kč/m2)
2. prodej pozemku parc.č. 1712/2, ost.plocha, jiná plocha o výměře 135 m2,
kat.území Bludovice paní ing. Kateřině Jelínkové, bytem Havířov-Bludovice,
Rohová 3c/696 k již užívané zahradě za smluvní cenu ve výši 6 750,- Kč,
(tj. 50,- Kč/m2)
4738/70RM/2013 - Odkoupení nemovitostí – budovy č. p. 861 a pozemku parc. č. 715,
k.ú. Šumbark____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
výsledky dosavadního jednání o kupní ceně budovy č.p. 861 na pozemku
parc. č. 715 a pozemek parc. č. 715 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1033 m2, vše v k.ú. Šumbark, dle důvodové zprávy
schválit
záměr odkoupení nemovitostí – budovy č.p. 861 na pozemku parc. č. 715,
a pozemku parc. č. 715 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1033 m2,
vše v k.ú. Šumbark, od vlastníka pana Michala Žurka, bytem
Foerstrova 2449/31, Ostrava-Moravská Ostrava,
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
dalším jednáním o podmínkách převodu předmětných nemovitostí s jejich
vlastníkem
Z: Ing. Heczko
T: 12/2013
4739/70RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. – zrušení pověření představenstva
rozhodnutím o zvýšení 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 (dále jen TSH a.s.)
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bere na vědomí
sdělení představenstva TSH a.s. ze dne 5.11.2013 dle Přílohy č. 1
ruší
ke dni 27.11.2013 usnesení RMH čís. 4544/67RM/2013 ze dne 2.10.2013
o pověření představenstva rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu TSH a.s.
nepeněžitým vkladem
4740/70RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady –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
schvaluje
1. částku navýšení základního kapitálu
společnosti Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601
(dále jen „TSH“ a.s.“) o částku 7 900 000,- Kč, tj. z částky 93 710 000,- Kč
na částku 101 610 000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem, s tím,
že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
základního kapitálu
2. důvod navýšení základního kapitálu
nepeněžitým vkladem v souladu s přílohou č. 1 a to získání nemovitosti
na ul. Jarošova 11a v katastrálním území Šumbark, obec Havířov k podnikání
TSH a.s. v oblasti hospodaření s odpady (sběrný dvůr)
3. předmět vkladu
pozemek parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 990 m2
pozemek parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2
budova (hala) 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, vše v hodnotě 7 900 000,- Kč,
dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka č. 638-29-2013 ze dne 26.6.2013
dle přílohy č. 2, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě
ze dne 15.10.2013, č.j. 28Nc 4219/2013-14 dle přílohy č.3
4. způsob zvýšení základního kapitálu,
upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, a to 15 ks
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prioritních akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě
500.000,- Kč/1ks a 4 ks prioritních akcií v listinné podobě na jméno
o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč/1ks
5. lhůtu pro upisování akcií,
14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií,
6. místo pro upsání akcií,
kterým bude sídlo jediného akcionáře Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město
ukládá
1. podat návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu
do obchodního rejstříku do 30 dnů od usnesení valné hromady
Z:představenstvoTSH a.s.
T: 26.12.2013
2. předat společnosti Technické služby Havířov a.s. písemné prohlášení města
(vkladatele) o vkladu nemovitosti
Z: vedoucí OSM
T: 10.12.2013
3. vyhovit a doručit jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o upsání akcií
Z:představenstvoTSH a.s.
T: 10.12.2013
4. podat návrh na zápis změny výše základního kapitálu do obchodního
rejstříku
Z:představenstvoTSH a.s.
T: 31.12.2013
5. podat návrh na vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí
Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013
6. založit do sbírky listin TSH a.s. oznámení a prohlášení o nepeněžitém vkladu
Z:představenstvoTSH a.s.
T: 31.12.2013
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4741/70RM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark – pan Jiří Kwapulinski________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
výkup pozemku parc.č. 1190/3, neplodná půda o výměře 3 m2, parc.,č. 1193/7,
lesní pozemek o výměře 4 m2 a pozemek parc.č. 1396/7, vodní plocha
o výměře 72 m2, vše v kat. území Šumbark za smluvní cenu ve výši 5 000,- Kč
(tj. v průměru cca 63,30 Kč/m2) od vlastníka Jiřího Kwapulinského, bytem
Třanovice 42
4742/70RM/2013 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“,
k.ú Bludovice, do majetku města___________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání úplatného převodu dokončené technické infrastruktury určené
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Křížů“, k.ú. Bludovice.
4743/70RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova,
městská část Životice“_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby: č 6045 „Odkanalizování Havířova, městská část
Životice“ výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Horní
Suchá, parc. č. 3149/1, v celk. rozsahu cca 51 m2,
pro účely výstavby kanalizační stoky a veřejných částí přípojek v majetku
stavebníka a oprávněného, statutárního města Havířova,
vlastník - povinný: Obec Horní Suchá, se sídlem: Sportovní 2/3,
735 35 Horní Suchá
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
pásma, dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1 ks umístěné kanalizační
šachtice
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce, budoucí smlouvě o věcném břemeni a konečné
smlouvy o věcném břemeni
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
4744/70RM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská,
Hornosušská“ – III. část___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Pro účely realizace stavby č. 3069: „Odkanalizování Havířova, městska část
Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“
1. výpůjčku části pozemku parc. č. 2048/4, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu
cca 2 m2, pro účely obnovy komunikace ul. Lísková a úpravy sjezdu
na pozemek, dle spoluvlastnických podílů vlastníků zapsaných
na LV 3319:
- Franěc Radek, K. V. Raise 1078/5, Havířov-Město,
- Gombita Juraj, Moravská 405/12, Havířov – Šumbark,
- Kazíková Jarmila, Studentská 1149/18, Havířov – Podlesí
- Nátálie Kuracinová, Lašská 1150/13, Havířov - Město
- manž. Korman Vladimír, Kormanová Jarmila, Gogolova 926/1,
Havířov – Město,
- manž. Buchta Tomáš, Buchtová Kateřina, Šípková 1179/3,
Havířov – Šumbark
- manž. Kurovský Rudolf, Kurovská Blanka, Gogolova 919/2,
Havířov – Město,
- Krajíček Jan, Mánesova 558/6, Havířov – Město
doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby konečného
vypořádání trvale zastavěné části pozemku, v rozsahu dle geometrického
zaměření dokončené stavby
2. výpůjčku a zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1737/18,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 35 m2, pro účely výstavby veřejné části
kanalizační přípojky v majetku stavebníka a oprávněného, statutárního města
Havířova dále a pro účely výstavby odvodnění, v rámci obnovy komunikace
ul. Lísková,
vlastníci - povinní: manž. Böhm Radim, Böhmová Jana, Lísková 1425/7,
Havířov – Prostřední Suchá,
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby
konečného vypořádání části pozemku, trvale zastavěného odvodněním
komunikace, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby komunikace
- hodnota věcného břemene: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného
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pásma, dle zaměření dokončené stavby kanalizace a 500,-Kč/1 ks umístěné
kanalizační šachtice
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu 1 a 2
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení
4745/70RM/2013 - Ukončení výpůjčky 1 ks reklamní vitríny Městskému kulturnímu
středisku Havířov______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení výpůčky 1 ks reklamní vitríny č. 660719 na ul. Dělnická umístěné
v čekárně, Městskému kulturnímu středisku Havířov, se sídlem:
Hlavní třída 246/3a, 736 01 Havířov – Město, IČ : 003 17 985 k 31.12.2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce zn. 197/OSM/2013
ze dne 26.3.2013
Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014
4746/70RM/2013 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k části pozemku v majetku města a to parc.č. 2654/1,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem uložení NTL plynovodu a NTL přípojek
v rámci stavby : „ 4756 REKO MS Havířov- Životická“ za jednorázovou
úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH včetně ochranného pásma, minimálně
však 10.000,- Kč + DPH, záměr výpůjčky byl zveřejněn od 4.9. 2013
do 20.9.2013 ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., se sídlem : Ústí nad Labem,
Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ : 272 95 567,
zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem : Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, IČ : 279 35 311
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2014
4747/70RM/2013 - Zřízení věcných břemen___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2391,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky,
dle GP č. 2830 - 63/2013 ze dne 5.11.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti
- budovy č.p. 469 na pozemku parc.č. 2392/1, k.ú. Prostřední Suchá,
jenž ke dni zřízení věcného břemene je paní Eliška Kožuszniková, bytem
Havířov – Prostřední Suchá, Nový Svět 469/102 za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 6 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2758/1,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění elektropřípojky,
dle GP č. 2843 - 51/2013 ze dne 7.11.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti
- budovy č.p. 959 na pozemku parc.č. 2761, k.ú. Prostřední Suchá,
jenž ke dni zřízení věcného břemene jsou Marek Podzemný a Ivana
Podzemná, oba bytem Havířov – Prostřední Suchá, Lesácká 959/1
za jednorázovou úhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH, při celkové výměře 10 m2
3. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 713/1,
k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění sjezdu, dle GP č. 539 – 108/2013
ze dne 2.7.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti - budovy č.p. 197
na pozemku parc.č. 348/13, k.ú. Dolní Datyně, jenž ke dni zřízení věcného
břemene jsou Ing. Bohuslav Gembík a Ing. Renata Gembíková, oba bytem
Havířov – Dolní Datyně, Zemědělská 197/7a za jednorázovou úhradu
ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 8 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2014
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4748/70RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Telefónica Czech Republic, a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1374/13,
1374/19, 1374/20, k.ú. Šumbark za účelem umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a chráničky pro stavbu :
„ 11010-044848 VOD2M_ E0036B_LO_ T_ HAPET_OK“, dle GP
č. 1647 – 168/2013 ze dne 29.8.2013, při celkové výměře 162,21 m2,
za jednorázovou úhradu ve výši 32.442,- Kč + DPH ve prospěch společnosti
Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo : Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 140 22, IČ : 601 93 336, zastoupená na základě plné moci
SITEL, spol. s r.o., sídlo : Praha 4, Michle, Baarova 957/15, PSČ 140 00,
IČ : 447 97 320
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2014
4749/70RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2170/30
k.ú. Bludovice za účelem umístění zemního kabelového vedení přípojky
NN 0,4 kV č. stavby IP – 12 – 8012035/VB3 p. Šumpich, dle GP
č. 3708 – IP12035/2013 ze dne 28.8.2013 za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 5,18 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2648/2
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění zemního kabelového vedení
přípojky NN 0,4 kV č. stavby IP – 12 – 8013886/VB2 p. Drábek, dle GP
č. 2800 – IP13886/2013 ze dne 26.9.2013 za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 3,78 m2
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2014
4750/70RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 4741,
k.ú. Havířov - město za účelem umístění plynárenského zařízení k rodinnému
domu, dle 1955 – 76/2013 ze dne 12.9.2013,( investorem a plátcem je
stavebník, tj. Renáta Vítkové, bytem Havířov – Město, Formanská 1425/13)
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000- Kč + DPH, při celkové výměře 2,9 m2
ve prospěch RWE GasNet, s r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940,
PSČ 401 17, IČ : 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:
Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ : 279 35 311.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2014
4751/70RM/2013 - Žádost o ukončení nájmu nemovitostí dohodou
Pronájem nebytových prostor Městské knihovně Havířov
Obecný záměr pronájmu objektu č. p. 893/2, Havířov-Šumbark__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nemovitostí - objektu U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark,
na pozemku parc. č. 197 a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha o výměře
3414 m2 v k.ú. Šumbark, nájemci družstvu Handicap výrobní družstvo
invalidů, IČ: 27923592, dohodou k 31. 12. 2013
2. pronájem nebytových prostor o výměře 200,02 m2 v přízemí objektu
U Jeslí č. p. 893/2, Havířov-Šumbark, příspěvkové organizaci města
Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2014
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3. obecný záměr pronájmu nemovitostí – objektu U Jeslí 893/2,
Havířov-Šumbark, na pozemku parc. č. 197, a pozemku parc. č. 198,
ostatní plocha o výměře 3414 m2, vše v k. ú. Šumbark, za podmínek:
- zachovat provoz pobočky Městské knihovny Havířov na základě výpůjčky
nebytových prostor nebo smluvního pronájmu
- v budově nesmí být umístěna herna, restaurace
4752/70RM/2013 - Ukončení nájmů nebytových prostor dohodou
Obecné záměry pronájmu nebytových prostor________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 63,43 m2
ve 3. poschodí objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí, nájemkyni p. MUDr. Terese Ewě Vystavělové,
IČ: 75042983, dohodou k 28.2.2014
2. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 57,39 m2
ve 3. poschodí objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí, nájemkyni p. MUDr. Kateřině Wichrové,
IČ: 75145553, dohodou k 28.2.2014
3. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 63,43 m2
ve 3. poschodí objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí. Nebytové prostory budou přednostně pronajaty
ke zdravotnickým účelům.
4. obecný záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 57,39 m2
ve 3. poschodí objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí. Nebytové prostory budou přednostně pronajaty
ke zdravotnickým účelům.
4753/70RM/2013 - Výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory
Záměr pronájmu nebytových prostor - tělocvična ul. Palackého 2,
Havířov-Město__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1.výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory - tělocvičnu, šatny, sprchy
a sociální zázemí o výměře 347,85 m2 a kancelář o výměře 14,28 m2
v objektu tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov-Město, nájemci občanskému
sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ: 68321139, z důvodu dluhu na nájemném
a službách
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2. záměr pronájmu nebytových prostor - tělocvičny, šaten, sprch a sociálního
zázemí o výměře 347,85 m2 a kanceláře o výměře 14,28 m2 v objektu
tělocvičny ul. Palackého 2, Havířov- Město.
4754/70RM/2013 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o celkové výměře 174,62 m2 v přízemí
obytného domu a o výměře 53 m2 v suterénu obytného domu na Dlouhé tř. 25,
Havířov-Město, nájemci p. Jindřichu Příborskému, IČ: 40350835:
- z původní sazby nájemného 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostory
o celkové výměře 174,62 m2 na novou sazbu ve výši 1.276,- Kč/m2/rok
bez DPH,
s účinností od 1. 1. 2014, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
4755/70RM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace
a změna zřizovací listiny__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. vynětí stavby houpačky, inv. číslo z majetkové evidence Magistrátu města
Havířova 000000028463, situované v areálu střediska MIKADO
na ul. Lípová v Havířově-Městě, v účetní ceně 7 020,- Kč, z hospodaření
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1, IČ: 00 84 74 70
2. změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1, IČ: 00 84 74 70,
dle bodu č. 1 usnesení
uložit
vyhotovení dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny a úplného znění
přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb
Z: vedoucí OPS
T: 31. 12. 2013
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4756/70RM/2013 - Prodej zařízení hrobu_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodej zařízení hrobu na hrobovém místě č. 9, řada 6, skupina IV A,
na pohřebišti u katolického kostela v Havířově-Bludovicích, paní
Ing. Janě Durčákové, bytem Hornická 913/16, Havířov-Prostřední Suchá,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 400,- Kč vč. DPH
2. prodej zařízení hrobu na hrobovém místě č. 5, řada 1, skupina XI,
na pohřebišti nového komunálního hřbitova v Havířově-Prostřední Suché,
paní Zlatě Pernické, bytem Hlavní tř. 229/74, Havířov-Město, za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč vč. DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem kupní smlouvy dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2013
4757/70RM/2013 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2013 – rozpočtová opatření
č. 142. – 156._____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 141
schválit
a) rozpočtová opatření č. 142. – 156., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 141. – 156. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2013:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
tř.2 – nedaňové příjmy
tř.3 – kapitálové příjmy
tř.4 – přijaté transfery

2 198 784,51 tis. Kč
872 930,03 tis. Kč
48 588,49 tis. Kč
11 106,32 tis. Kč
1 266 159,67 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
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odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie
odbor ekonomický
oddělení strategického rozvoje
kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní 1 a
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
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524,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
287 446,60 tis. Kč
10 979,77 tis. Kč
284 605,66 tis. Kč
779 484,99 tis. Kč
24 039,00 tis. Kč
71 151,20 tis. Kč
703 392,62 tis. Kč
22 697,04 tis. Kč
9 897,10 tis. Kč
304 473,15 tis. Kč
966,50 tis. Kč
743,77 tis. Kč
850,00 tis. Kč
1 015,00 tis. Kč
845,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
1 419,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 625,00 tis. Kč
655,00 tis. Kč
3 201,52 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
760,00 tis. Kč
825,00 tis. Kč
530,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
842,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
4 201,76 tis. Kč
4 094,72 tis. Kč
3 073,32 tis. Kč
3 920,60 tis. Kč
3 523,51 tis. Kč
2 408,20 tis. Kč
3 794,49 tis. Kč
3 540,38 tis. Kč
4 370,75 tis. Kč
3 759,80 tis. Kč
3 215,80 tis. Kč
5 620,12 tis. Kč
6 581,73 tis. Kč
1 903,38 tis. Kč
3 079,56 tis. Kč
1 166,00 tis. Kč
6 312,19 tis. Kč
2 687,81 tis. Kč

Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
operace z peněžních účtů organizace
nemající charakter příjmů a výdajů vládního
sektoru
změna stavu rozpočtových účtů

31 664,37 tis. Kč
19 975,00 tis. Kč
42 481,36 tis. Kč
34 252,10 tis. Kč
35 225,84 tis. Kč
12 552,57 tis. Kč
41 330,00 tis. Kč
+351 296,67 tis. Kč
+692 895,01 tis. Kč
-498 131,61 tis. Kč
+8 400,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
+93 420,20 tis. Kč
-31 074,00 tis. Kč
+15 000,00 tis. Kč
+70 787,07 tis. Kč

4758/70RM/2013 - Rozpočet města Havířova na rok 2014_______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
tř. 2 – nedaňové příjmy
tř. 3 – kapitálové příjmy
tř. 4 – přijaté dotace (transfery)
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1 729 974,00 tis. Kč
862 973,00 tis. Kč
25 842,00 tis. Kč
17 795,00 tis. Kč
823 364,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor investiční výstavby
odbor správy majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
oddělení strategického rozvoje
Kancelář primátora
b/ příspěvky na provoz a investiční dotace
organizacím, jejichž zřizovatelem je město
Havířov
z toho: MŠ Balzacova
MŠ Čelakovského
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
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1 847 143,00 tis. Kč
1 556 633,00 tis. Kč
755,00 tis. Kč
35 398,00 tis. Kč
450,00 tis. Kč
30,00 tis. Kč
218 036,00 tis. Kč
10 993,00 tis. Kč
265 500,00 tis. Kč
437 910,00 tis. Kč
19 633,00 tis. Kč
73 613,00 tis. Kč
477 981,00 tis. Kč
4 837,00 tis. Kč
11 497,00 tis. Kč
290 510,00 tis. Kč
770,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
720,00 tis. Kč
1 550,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 500,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
2 360,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
780,00 tis. Kč
810,00 tis. Kč
680,00 tis. Kč
790,00 tis. Kč
790,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
1 030,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč
3 799,00 tis. Kč
2 482,00 tis. Kč
3 070,00 tis. Kč
3 768,00 tis. Kč
3 282,00 tis. Kč
2 309,00 tis. Kč
2 873,00 tis. Kč
3 240,00 tis. Kč
3 772,00 tis. Kč
3 524,00 tis. Kč
3 046,00 tis. Kč
5 095,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX – Středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ – Centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
3) Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

5 750,00 tis. Kč
956,00 tis. Kč
2 543,00 tis. Kč
1 113,00 tis. Kč
4 653,00 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
37 362,00 tis. Kč
18 815,00 tis. Kč
41 478,00 tis. Kč
12 888,00 tis. Kč
33 661,00 tis. Kč
33 661,00 tis. Kč
36 190,00 tis. Kč
+ 117 169,00 tis. Kč
+ 253 648,00 tis. Kč
- 262 974,00 tis. Kč
+ 126 495,00 tis. Kč

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje
hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně
prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního
fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2014, dle důvodové zprávy.
C. Dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“,
dle důvodové zprávy.
vzít na vědomí
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2014 dle důvodové zprávy.

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.11.2013

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 70. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.11.2013 – II. část
4759/70RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4760/70RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů a finančního daru
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
4761/70RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT a v rámci 30. výzvy OPVK ROP Moravskoslezsko
4762/70RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
4763/70RM/2013 - Souhlas se zřízením oboru vzdělání Praktická škola jednoletá
4764/70RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury
4765/70RM/2013 - Žádost o prodloužení hudební produkce – Půlnoční bohoslužba
pod širým nebem
4766/70RM/2013 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014
4767/70RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních
škol
4768/70RM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace
4769/70RM/2013 - Návrh na navýšení dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2013
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
4770/70RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor
4771/70RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem pozemku
4772/70RM/2013 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace
4773/70RM/2013 - Přijetí podpory z Operačního programu Životního prostředí – smlouva
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Zlepšování systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov“, registrační
číslo projektu CZ.1.02/1.3.00/11.11297
4774/70RM/2013 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Regenerace náměstí Nad Terasou
4775/70RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
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4776/70RM/2013 - Předložení žádosti o příspěvek na investiční akci „Chodník podél
komunikace I/11, Havířov-Těrlicko“ ze Státního fondu dopravní
infrastruktury
4777/70RM/2013 - Stavba č. 12022 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov – Dodatek č. 2
4778/70RM/2013 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové
smuteční síně“ - schválení zadání veřejné zakázky
4779/70RM/2013 - Přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2013
4780/70RM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2014
4781/70RM/2013 - Stavba č. 13061 „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova – Havířov“
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky
4782/70RM/2013 - UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ (stavba
10064) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 1047/OIV/2013
4783/70RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – zpráva dozorčí rady společnosti
ke dni 30.6.2013
4784/70RM/2013 - Odměny členům komisí RMH a výborů ZMH
4785/70RM/2013 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2014
4786/70RM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2014
4787/70RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV.
4788/70RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Brzeziny a Lodže (Polsko)
ve dnech 12.-16.11. 2013
4789/70RM/2013 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířov
4790/70RM/2013 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti
4791/70RM/2013 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu na r. 2014
4792/70RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
– informace o výsledku nákupu na Českomoravské komoditní
burze Kladno
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4793/70RM/2013 - OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o námitkách
4794/70RM/2013 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova
4795/70RM/2013 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
4796/70RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova
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USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.11.2013 - II. část
4759/70RM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi města:
1. ASTERIX – středisko volného času, příspěvková organizace
(IČ: 75 08 57 47):
- Počítač 386 DX, invent. č. 50/DHM, v pořizovací ceně 48.768,- Kč
včetně DPH
- Kopírovací stroj Sharp, invent. č. 55/DHM, v pořizovací ceně 75.518,- Kč
včetně DPH
- Notebook ACER-DV studio, invent. č. 73/DHM, v pořizovací
ceně 89.900,- Kč včetně DPH
- Notebook NEC VERSA, invent. č. 74/DHM, v pořizovací ceně 60.580,- Kč
včetně DPH
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace (IČ: 48 80 52 71)
- Notebook IBM Lenovo Think Pad 9461-DXG, invent. č. SMV 66/022,
v pořizovací ceně 41.174,- Kč včetně DPH
4760/70RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů a finančního daru
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_____
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím věcných darů a finančního daru příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Horymírova Havířov-Město 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)
v celkové výši 3.210,- Kč,- od p. Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1317/1,
736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 61 93 57 27) – ovoce k příležitosti mikulášské
a vánoční nadílky
2. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) takto:
- v celkové výši 12.000,- od společnosti AG FOODS Group a.s., Soběšická
821/151, 638 00 Brno-sever, Lesná (IČ: 24 66 83 89) – vířič nápojů
zn. Cofrimell 2M pro školní jídelnu
- v celkové výši 4.000,- Kč od p. Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1317/1,
736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 61 93 57 27) – ovoce pro žáky (strávníky)
k mikulášské nadílce
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3. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 65) v celkové výši 17.500,- Kč
od společnosti Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole
v Havířově-Šumbarku, Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark
(IČ: 68 14 95 31) – zajištění volnočasových aktivit žáků a dalších činností
podporujících rozvoj osobnosti žáků v rámci preventivního programu školy
včetně výdajů na ocenění žáků
4761/70RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých MŠMT a v rámci 30. výzvy OPVK ROP Moravskoslezsko__
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi
města:
1) Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČ: 48 80 54 24)
poskytovatel: ROP Moravskoslezsko
projekt: „Přírodní vědy – moderně zajímavě“....................1.998.023,- Kč
2) Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
projekt: „LOGOMOTIVA – jedna jízda nestačí“…………....50.000,- Kč
4762/70RM/2013 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity___________
Rada města Havířova
schvaluje
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická
11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace z počtu 210 dětí na 240 dětí
v mimořádném termínu, a to k 1. 9. 2014
ukládá
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
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4763/70RM/2013 - Souhlas se zřízením oboru vzdělání Praktická škola jednoletá___________
Rada města Havířova
souhlasí
se zřízením oboru vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)
na Střední škole a Základní škole, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace,
IČ 136 44 297
ukládá
odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí výše dotčené střední škole
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013
4764/70RM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním
školám v celkové výši 202.190,- Kč dle přílohy č. 1
uložit
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním
školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2013 o uvedené částky
dle přílohy č. 1
4765/70RM/2013 - Žádost o prodloužení hudební produkce – Půlnoční bohoslužba
pod širým nebem_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Apoštolské církve, sboru Havířov o prodloužení hudební produkce
dne 24.12.2013 v době od 22:00 hod. do 23:00 hod.
povoluje
prodloužení hudební produkce dne 24.12.2013 v době od 22:00 hod.
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do 23:00 hod. Apoštolské církvi, sboru Havířov, IČ 63 02 48 29, pro konání
Půlnoční bohoslužby pod širým nebem, která se uskuteční na náměstí
Republiky v Havířově
ukládá
informovat pořadatele pana Břetislava Dršťáka o povinnosti vyplývající
z OZV č. 3/2007, tj. oznámit občanům bydlícím v okolí náměstí Republiky
konání se Půlnoční bohoslužby pod širým nebem, a to minimálně 7 dnů předem
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
4766/70RM/2013 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014_____________
Rada města Havířova
schvaluje
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014 dle přílohy č. 1
4767/70RM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních
škol____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2013 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky
a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. – XII. měsíc roku 2013
určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
havířovských středních škol, a to takto:
6 240,- Kč

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
z toho: 6 240,- Kč sportovní kroužky

8 480,- Kč

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613,
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 89
z toho: 8 480,- Kč sportovní kroužky
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5 920,- Kč

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 66
z toho: 5 920,- Kč sportovní kroužky

4 800,- Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 74
z toho: 4 800,- Kč mimosportovní kroužky

11 760,- Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,
IČ 62 33 15 82
z toho: 11 760,- Kč sportovní kroužky
6 880,- Kč

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková
organizace, IČ 62 33 15 58
z toho: 1 600,- Kč sportovní kroužky,
5 280,- Kč mimosportovní kroužky.

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova na rok 2013 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky
a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. - XII. měsíc roku 2013
určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
havířovských středních škol, a to takto:
12 000,- Kč

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark,
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 12 000,- Kč sportovní kroužky

21 680,- Kč

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČ 13 64 42 71
z toho: 6 720,- Kč sportovní kroužky,
14 960,- Kč mimosportovní kroužky.

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.
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4768/70RM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. žádost Kick Wolf Teamu Havířov, IČ 22 70 92 58, o změnu účelu poskytnuté
dotace dle přílohy č. 1
2. žádost Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ 65 46 81 04,
o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 2
3. žádost SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, o.s., IČ 01 28 23 28, o změnu
účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 3
4. žádost TJ ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26, o změnu účelu poskytnuté dotace
dle přílohy č. 4
schválit
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2013 Kick Wolf Teamu Havířov,
IČ 22 70 92 58, a to takto:
- snížit položku náklady na startovné o 1 700,- Kč,
- zvýšit položku náklady na lapy o 1 700,- Kč.
2. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2013 Sboru dobrovolných hasičů
Havířov – Město, IČ 65 46 81 04,
a to takto:
- snížit položku náklady na ubytování na soustředění o 5 000,- Kč,
- snížit položku náklady na stravování na soustředění o 5 000,- Kč,
- zvýšit položku náklady na nástřikový terč CTIF o 10 000,- Kč.
3. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2013 SKI KLUBU SLAVIA
HAVÍŘOV, o.s., IČ 01 28 23 28, a to takto:
- snížit položku náklady na klubové oblečení o 12 000,- Kč,
- snížit položku náklady na údržbu webových stránek o 300,- Kč,
- zvýšit položku náklady na dopravu na soustředění o 12 300,- Kč.
4. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2013 TJ ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26,
a to takto:
- snížit položku na náklady na vodné a stočné o 3 534,- Kč,
- zvýšit položku na náklady na dopravu o 3 534,- Kč.
5. uzavření Dodatků č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 515/OŠK/2013
ze dne 13. 05. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 145/OŠK/2013
ze dne 20. 03. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 662/OŠK/2013
ze dne 05. 06. 2013 a k Dohodě o poskytnutí dotace č. 140/OŠK/2013
ze dne 28. 02. 2013
pověřit
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě
o poskytnutí dotace č. 140/OŠK/2013 ze dne 28. 02. 2013
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4769/70RM/2013 - Návrh na navýšení dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2013
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. změnu názvu Občanského sdružení ADRA, IČ 61 38 81 22, na ADRA o.p.s.,
IČ 61 38 81 22 ke dni 06. 09. 2013
2. žádost o navýšení dotace organizace ADRA o.p.s na činnost v roce 2013
ze dne 12. 11. 2013
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. navýšení již poskytnuté dotace organizaci ADRA o.p.s., na projekt
„Dobrovolnické programy o.s. ADRA v Havířově v roce 2013“ z výdajové
části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013
z mimosportovní sféry, z položky „Rezerva k rozdělení“ ve výši 30 000,- Kč
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 669/OSV/2013
ze dne 18. 06. 2013
4770/70RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754, pronájem nebytových prostor - restaurace v 1. poschodí objektu
Městské sportovní haly, ul. Astronautů č. p. 859, Havířov-Město,
p. Janu Kůdelovi, IČ: 62311611, za podmínek:
- výměra nebytových prostor: 128,40 m2
- výměra terasy: 78,40 m2
- účel nájmu: hostinská činnost
- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné za nebytové prostory: 650,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za terasu: 200,- Kč/m2/rok bez DPH bude hrazeno od 1. 5. do 30. 9.
kalendářního roku
- nájemné a zálohy za služby budou hrazeny měsíčně
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4771/70RM/2013 - Souhlas zřizovatele s pronájmem pozemku______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754, pronájem části pozemku p.č. 691/7 v katastrálním území
Šumbark za podmínek:
1. Nájemce: Jan Dančo a Růžena Dančová, bytem Havířov-Šumbark,
ul. Krátká 6/832
- výměra nebytových prostor: 535 m2
- účel nájmu: zahrada
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok
- nájemné bude hrazeno ročně dopředu, nejpozději do 31. 3. daného roku
2. Nájemce: Ludmila Motlochová, bytem Havířov-Šumbark,
ul. Gen. Svobody 266/15
- výměra nebytových prostor: 1 311 m2
- účel nájmu: zahrada
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok
- nájemné bude hrazeno ročně dopředu, nejpozději do 31. 3. daného roku
4772/70RM/2013 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace_________________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádosti příspěvkovou organizací města: Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83)
na projekt:
- Pohybem ke zdravému stárnutí ………………….127.000,- Kč
poskytovatel dotace: Nadace Komerční banky Jistota
2. s přijetím účelové dotace ve výši 127.000,- Kč.
4773/70RM/2013 - Přijetí podpory z Operačního programu Životního prostředí – smlouva
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Zlepšování systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov“, registrační
číslo projektu CZ.1.02/1.3.00/11.11297_______________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
1. přijetí podpory z Operačního programu Životního prostředí na akci
„Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany pro statutární město Havířov“, registrační číslo projektu
CZ.1.02/1.3.00/11.11297 v celkové výši 22 355 454,60 Kč
2. smlouvu č. 11098061 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního
prostředí České republiky na akci „Zlepšování systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov“,
registrační číslo projektu CZ.1.02/1.3.00/11.11297 ve výši 1 241 969,70 Kč
pověřuje
primátora města Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
Smlouvy č. 11098061 a ostatních nezbytných dokumentů souvisejících
s touto podporou
Z: vedoucí OSR
T: 12/2013
4774/70RM/2013 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Regenerace náměstí Nad Terasou___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Regenerace náměstí Nad Terasou dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Z: vedoucí OSR
T: prosinec 2013
4775/70RM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova

38
USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.11.2013

vzít na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 20.11.2013 dle přílohy.
4776/70RM/2013 - Předložení žádosti o příspěvek na investiční akci „Chodník podél
komunikace I/11, Havířov-Těrlicko“ ze Státního fondu dopravní
infrastruktury___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o příspěvek na investiční akci „Chodník podél komunikace I/11,
Havířov-Těrlicko“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury v programu
zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace dle důvodové zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Ing. Petra Smrčka podpisem
žádosti o příspěvek a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádostí
Z: vedoucí OSR
T: leden 2014
4777/70RM/2013 - Stavba č. 12022 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov – Dodatek č. 2___
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 845/OIV/13 čl. III. odst. 1
a z Přílohy č. 1 SoD stavebních prácí za cenu 19 888,44 Kč bez DPH,
tj. 24 065,01 Kč včetně DPH v rozsahu dle Přílohy č. 1
2. změny položkového rozpočtu u stavebního objektu SO 02 v Příloze č. 1
Smlouvy o dílo č. 845/OIV/13 související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 845/OIV/13 na provedení stavby
„Splašková kanalizace Skleníky, Havířov“ (číslo stavby 12022) v rozsahu
bodu 1 až 2 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 845/OIV/13 ze dne 22.7.2013

39
USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.11.2013

ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 845 /OIV/13
ze dne 22.7.2013
Z: vedoucí OIV
T: 12/2013
4778/70RM/2013 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové
smuteční síně“ - schválení zadání veřejné zakázky_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na stavbu
č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové smuteční
síně“, u níž doba plnění přesáhne jeden rozpočtový rok, společnosti
Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice s náklady
950.000,- Kč bez DPH, a to s ohledem na výjimku ze „Zásad pro postup
při zadávání VZ MR“ podle čl. IV, odst. 5 „Výjimek ze zásad“,
ukládá
uzavřít podle tohoto usnesení se společností Projekt 2010, s.r.o. smlouvu
o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku včetně nové smuteční síně“
Z: vedoucí OIV
T: 12/2013

pověřuje

podpisem smlouvy o dílo Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj
4779/70RM/2013 - Přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2013______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2013, dle důvodové
zprávy
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4780/70RM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2014______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 dle Přílohy č. 1
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků
schváleného rozpočtu OIV na rok 2014 dle Přílohy č. 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 dle Přílohy č. 1
2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků
schváleného rozpočtu OIV na rok 2014 dle Přílohy č. 2
4781/70RM/2013 - Stavba č. 13061 „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova – Havířov“
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ano
ne

3. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. výši požadované jistoty:

30.000,- Kč

5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:
TR Antoš s.r.o., Na Perchtě čp. 1631, 511 01 Turnov, IČ : 48152587
Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 511 01 Karlovice, IČ: 47470712
HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6/145, 736 01 Havířov,
IČ : 47666331
SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
IČ: 26845431
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Ing. Karel Kotula, Selská 33a, 736 01 Havířov, IČ : 11562978
6. varianty nabídky:

ne

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

07/2014
nejpozději do 60 dnů ode dne
předání staveniště
nejnižší celková nabídková cena
v Kč bez DPH

9. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 1.500.000,- Kč před podpisem
smlouvy se zhotovitelem
- záruční lhůta min. 36 měsíců
10. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými
doklady
11. profesní kvalifikační předpoklady:
- 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
12. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam významných dodávek a služeb provedených v posledních
3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
dodávek a služeb v seznamu uvedených, přičemž zadavatel požaduje
předložení min. 2 osvědčení na dodávku hracích prvků a mobiliáře
v min. hodnotě 800.000,- Kč bez DPH za každou zakázku a min. 2
osvědčení na provedení sadových či terénních úprav v min. hodnotě
400.000,- Kč bez DPH za každou zakázku
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
- prokazující u jedné osoby odpovědné za vedení realizace veřejné
zakázky min. středoškolské vzdělání, min. 3 roky praxe v pozici
vedoucího nebo v obdobném postavení, přičemž jako osoba odpovědná
za vedení realizace veřejné zakázky musela působit při realizaci alespoň
dvou obdobných zakázek, tj. úprava dětských hřišť
- prokazující u min. jedné osoby odpovědné za sadové úpravy min.
středoškolské vzdělání v oboru zahradnictví či krajinná architektura
či oboru obdobném, min. 3 roky praxe v tomto oboru, přičemž musela
působit na pozici osoby odpovědné za sadové úpravy min. u dvou
obdobných zakázek, tj. realizace sadových úprav či údržba zeleně
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13. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Ing. Petr Smrček
Ing. Eduard Heczko
2. Ing. Radoslav Basel
Ing. Miloš Klimeš
3. Ing. Miroslav Szop
Jaromír Werner
Zdeněk Konečný
4. Mgr. Marek Vlachopulos
5. Mgr. Bc. Milan Konečný
Mgr. Petra Kopová
15. zadávací lhůtu:

90 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 a násl. zákona
3. společnost VIA Consult a.s., IČ: 25084275 realizací tohoto zadávacího
řízení v rozsahu ust. § 151 zákona
ukládá
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s.
Z: vedoucí OIV
T: až po rozhodnutí
ZMH o zajištění
finančních
prostředků na tuto
veřejnou zakázku
4782/70RM/2013 - UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ (stavba
10064) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 1047/OIV/2013___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy
2. uzavření Dodatku č.1ke Smlouvě o dílo č. 1047/OIV/2013 na provedení
stavby č. 10064 „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ v rozsahu bodu 1
tohoto usnesení se společností STRABAG a.s., IČ: 608 38 744
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1047/OIV/2013 ze dne 23.9.2013
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1047/OIV/2013
ze dne 23.9.2013
Z: vedoucí OIV
T: 12/2013
4783/70RM/2013 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – zpráva dozorčí rady společnosti
ke dni 30.6.2013__________________________________________________
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: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále též „společnost“)
bere na vědomí
zprávu dozorčí rady společnosti za I. pololetí 2013 ve znění přílohy č. 1
schvaluje
1. doplnění usnesení Rady města Havířova, při výkonu působnosti valné
hromady společnosti, ze dne 20. 4. 2011, č. usn. 655/12RM/2011 takto:
„b e r e n a v ě d o m í
ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti ZÁMEK
Havířov, s.r.o., IČ 25 38 55 34, paní Jaroslavy Konečné k 16. 5. 2011“
2. doplnění usnesení Rady města Havířova, při výkonu působnosti valné
hromady společnosti, ze dne 2. 10. 2013, usn. č. 4557/67RM/2013 takto:
„b e r e n a v ě d o m í
ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti ZÁMEK
Havířov, s.r.o.,IČ 25 38 55 34, pana Miroslava Kronenberga k 12. 8. 2013“
4784/70RM/2013 - Odměny členům komisí RMH a výborů ZMH_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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stanovit
s účinností od 1. 1. 2014 odměny členům komisí Rady města Havířova, výborů
Zastupitelstva města Havířova a zvláštních orgánů zřízených dle zvláštních
právních předpisů (dále jen „komise“) odměnu za výkon funkce člena komise
takto:
1. měsíční odměnu členům komisí, kteří jsou zároveň členy Zastupitelstva
města Havířova, ve výši 250,- Kč/měsíc, ve kterém se zasedání komise
uskuteční a kterého se člen Zastupitelstva města Havířova zúčastní,
2. členům komisí, kteří nejsou členové Zastupitelstva města Havířova, za výkon
funkce ve výši 250,- Kč/1 zasedání, kterého se člen komise zúčastní,
maximálně však 3.000,- Kč/rok
a) výplata odměn bude provedena po vyhodnocení účasti za předchozí rok
jednorázově ke 31.3. následujícího roku
b) podmínkou vyplacení odměny je minimálně 50% účast na jednáních
v hodnoceném roce
3. výplata odměny dle bodu 1. a 2. náleží za výkon každé funkce člena komise,
do které byl jmenován nebo zvolen
4785/70RM/2013 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2014______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2014 takto:
27.01. 2014
07.04. 2014
23.06. 2014
22.09. 2014
schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2014 takto:
23.07. 2014
15.01. 2014
05.02. 2014
20.08. 2014
05.03. 2014
10.09. 2014
26.03. 2014
01.10. 2014
16.04. 2014
07.05. 2014
21.05. 2014
04.06. 2014
25.06. 2014
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4786/70RM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2014_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
stanovit
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru,
paušální částkou pro r. 2014 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
4787/70RM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV.______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na výstavbu soukromé části
kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:
Bohuš a Šárka Kelerovi, t.b. Mezidolí 1482/20a, 736 01 Havířov - Město
Výše půjčky 7.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců
pověřit
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
podpisem smlouvy o půjčce.
Z: vedoucí EO
T: 12/2013
4788/70RM/2013 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Brzeziny a Lodže (Polsko)
ve dnech 12.-16.11. 2013___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj
města Bc. Daniela Pawlase do Brzeziny a Lodže, která se uskutečnila ve dnech
12. - 16. listopadu 2013 v rámci projektu „Sociálně odpovědné municipality
2020“, dle přílohy.
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4789/70RM/2013 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířov________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Havířov v celkové výši 197.200,- Kč za podmínky,
že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace
na svém zasedání dne 19.12.2013
pověřuje
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: vedoucí KP
T: 6.12.2013
4790/70RM/2013 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.
dne 19.12.2013 v 10:30 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s.,
Skalní 1088, Hranice I-Město
2. pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.
dle Přílohy č. 1
3. návrh na rozdělení nerozděleného zisku ČSAD Havířov a.s. minulých let
dle Přílohy č. 4
uložit
zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání mimořádné
valné hromady společnosti ČSAD Havířov,a.s. dne 19.12.2013 takto:
bod 2. Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob
dle Přílohy č. 2
bod 3. Rozhodnutí o změně formy akcií – hlasovat pro změnu formy akcií
dle Přílohy č. 3
bod 4. Rozhodnutí o změně stanov – hlasovat pro změnu stanov
dle návrhu představenstva
bod 5. Schválení smluv o výkonu funkce – zdržet se hlasování
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bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku – hlasovat pro rozdělení zisku
dle Přílohy č. 4
bod 7. Odvolání a volba člena představenstva - hlasovat pro odvolání a volbu
dle Přílohy č. 5
schválit
v rámci dodatků ke smlouvě OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy
na území statutárního města Havířov 2013 za podmínky, že:
- k financování rekonstrukce autobusového nádraží v rámci přiměřeného zisku
dle smlouvy o závazku veřejné služby bude vydáno souhlasné stanovisko
Ministerstva dopravy ČR
- nebude překročen nárok dopravce dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb.,
kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě
a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční
dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
1. na rok 2014 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na
rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská
v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním
městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době do 31. 12. 2013, o nichž bude
rozhodovat mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19. 12. 2013
2. na rok 2015 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na
rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská
v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním
městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014, o nichž bude rozhodovat valná hromada/valné hromady
ČSAD Havířov a.s., která/které se bude/budou konat v roce 2014
4791/70RM/2013 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu na r. 2014____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
na r. 2014 ve znění dle přílohy
4792/70RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
– informace o výsledku nákupu na Českomoravské komoditní
burze Kladno____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. u veřejné zakázky JŘBU/20/OKS/13 „Společný nákup elektrické energie
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a zemního plynu na rok 2014“ výsledek nákupu při burzovním obchodu
na Českomoravské komoditní burze Kladno u komodit:
- Elektrická energie NN
1 046,- Kč/MWh
- Elektrická energie VN
1 067,- Kč/MWh
- Zemní plyn maloodběr
765,- Kč/MWh
2. neakceptování vyvolávací ceny komodity zemní plyn velkoodběr
760,- Kč/MWh dne 19.11.2013
schvaluje
změnu usnesení RMH č. 4724/69RM/2013 ze dne 13.11.2013 o nastavení
vyvolávací ceny v části týkající se zemního plynu v hladině velkoodběru
z 760,- Kč/MWh na 700,- Kč/MWh až max. 850,- Kč/MWh
4793/70RM/2013 - OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o námitkách_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele sdružení „VAPES CE s.r.o. a FATRA stavební a
obchodní společnost spol. s r.o.“, sestávající ze společností VAPES CE s.r.o.,
se sídlem 735 35 Horní Suchá, Stonavská 51/6, IČ: 25888595,
a FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., se sídlem
735 14 Orlová-Lutyně, Školní 863, IČ: 25396293,
proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení
OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby 10021)
ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám stěžovatele sdružení „VAPES CE s.r.o. a FATRA stavební a
obchodní společnost spol. s r.o.“, sestávající ze společností VAPES CE s.r.o.,
se sídlem 735 35 Horní Suchá, Stonavská 51/6, IČ: 25888595,
a FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., se sídlem 735 14
Orlová-Lutyně, Školní 863, IČ: 25396293, proti rozhodnutí o vyloučení
stěžovatele z účasti v zadávacím řízení OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby
energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby 10021) z důvodů uvedených v příloze č. 2
ukládá
zajistit další postup v zadávacím řízení OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby
energie ZŠ 1. máje“ (číslo stavby 10021) prostřednictvím
Mgr. Bc. Milana Konečného
Z: vedoucí OIV
T: 28.11.2013
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4794/70RM/2013 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 16. prosince 2013 od 13:00 hod.
v Kulturním domě RADOST
4795/70RM/2013 – Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města____________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci Ocenění občanů města Havířova v roce 2013 poskytnutí věcných darů
z fondu primátora města:
1. kolektivu pracovníků zdravotního úseku Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace, středisko HELIOS, Havířov – Město,
ul. Jaroslava Seiferta 1530/14, IČ 751 39 243 poskytnutí poukazu
na sportovní vyžití v Bowling clubu Havířov, VÚH Těšínská 2a,
Havířov-Podlesí v celkové hodnotě 10 000,- Kč
2. kolektivu pracovníků zdravotního úseku Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace, středisko LUNA, Havířov – Šumbark,
ul. Lidická 1200/52c, IČ 751 39 243 poskytnutí poukazu na sportovní vyžití
v Bowling clubu Havířov, VÚH Těšínská 2a, Havířov-Podlesí v celkové
hodnotě 10 000,- Kč
3. sportovnímu družstvu Rugby Club Havířov, Havířov-Město,
ul. Astronautů 2, IČ 661 82 697 poskytnutí dárkového šeku na nákup
sportovního zboží v celkové hodnotě 5 000,- Kč
ukládá
zabezpečit realizaci
Z: vedoucí KP
T: 4.12.2013
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4796/70RM/2013 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

Č.jed.

KP/99 115/Miš/2013

V Havířově dne 4.12.2013
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 71. schůzi Rady města Havířova, konané dne 4.12.2013
4797/71RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 71. schůzi RMH, konanou dne 4.12.2013
4798/71RM/2013 - Schválení programu 71.schůze RMH, konané dne 4.12.2013
4799/71RM/2013 - Záměr odkoupení areálů hotelových domů Merkur a Impuls, včetně
pozemků
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4797/71RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 71. schůzi RMH, konanou dne 4.12.2013___
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu z 71. schůze Rady města Havířova,
konané dne 4.12.2013
Mgr. Rudolfa Šimka
________________________________________________________________________________
4798/71RM/2013 - Schválení programu 71. schůze RMH, konané dne 4.12.2013____________
Rada města Havířova
schvaluje
program 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.12.2013 dle přílohy
________________________________________________________________________________
4799/71RM/2013 - Záměr odkoupení areálů hotelových domů Merkur a Impuls, včetně
pozemků________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr odkoupení nemovitostí, včetně movitého majetku souvisejícího
s provozem nemovitostí, od vlastníka RPG RE Commercial, s.r.o.,
IČ 277 69 135
1. areál hotelového domu Merkur, Havířov-Podlesí:
budova č. p. 1416, na pozemku parc. č. 521/1,
budova č. p. 1634, na pozemku parc. č. 521/5,
budova č. p. 1635, na pozemku parc. č. 521/4,
budova č. p. 1636, na pozemku parc. č. 521/3,
budova č. p. 1637, na pozemku parc. č. 521/2, vše v části obce Podlesí
pozemek parc. č. 521/1, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/2, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/3, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/4, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/5, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/8, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 520/2, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 521/6, ostatní plocha,
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vše k.ú. Bludovice, včetně součástí a příslušenství, zapsané na listu vlastnictví
č. 5540 pro k.ú. Bludovice, obec Havířov, okres Karviná,
2. areál hotelového domu Impuls, Havířov-Prostřední Suchá:
budova č. p. 1324, na pozemku parc. č. 1231/21,
budova bez čp/če, na pozemku parc. č. 1231/40,
budova bez čp/če, na pozemku parc. č. 1231/19,
budova bez čp/če, na pozemku parc. č. 1231/20,
pozemek parc. č. 1231/5, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/10, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/11, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/12, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/13, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/14, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/15, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/16, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/17, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/18, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/19, zast. plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 1231/20, zast. plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 1231/21, zast. plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 1231/22, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/23, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/24, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/25, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/26, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/27, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/28, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/29, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/30, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/31, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/36, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/38, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/39, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/40, zast. plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Prostřední Suchá, včetně součástí a příslušenství zapsané na listu
vlastnictví č. 3097 pro k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres Karviná,
pověřit
vedení města dalším jednáním o podmínkách převodu nemovitostí
a souvisejících movitých věcí
Z: Ing. Heczko
T: 1/2014
________________________________________________________________________________
………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

I.část

Č.jed.

KP/100 040/Rch/2013

V Havířově dne 20.12.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 72. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.12.2013 – I. část
4800/72RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 72. schůzi RMH, konanou dne 18.12.2013
4801/72RM/2013 - Schválení ověření zápisů ze 70. a 71. schůze Rady města Havířova
4802/72RM/2013 - Schválení programu 72. schůze RMH, konané dne 18.12.2013
4803/72RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH
4804/72RM/2013 - Projekt „Digitalizace městského archivu“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě
o plnění veřejné zakázky
4805/72RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
4806/72RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky
4807/72RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů
4808/72RM/2013 - „Rozdělení obytného domu na ul. Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku“
-uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1508/OIV/09
4809/72RM/2013 - VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,
Havířov - Město“- č.stavby 13019 – uzavření dodatku č.1 k SOD
4810/72RM/2013 - Záměr demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9,
702/11, 703/13, 704/15, Havířov-Šumbark
4811/72RM/2013 - Výpovědi nájemních smluv
4812/72RM/2013 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2014 Technických služeb
Havířov a.s. (TSH a.s.)
4813/72RM/2013 - Plán obnovy veřejného osvětlení na r. 2014
4814/72RM/2013 - Dohoda o smluvních službách souvisejících s provozováním kanalizace
pro veřejnou potřebu uzavřená s Technickými službami Havířov a.s.
- Ceník provozovatele na r. 2014
4815/72RM/2013 - Cena pro stočné na rok 2014
4816/72RM/2013 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města
pro rok 2014
4817/72RM/2013 - Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech
a kanalizacích
4818/72RM/2013 - Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb
uzavřené s Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
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4819/72RM/2013 - Mimořádná přidělení obecních bytů
4820/72RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
4821/72RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Jan Grym
a Alena Grymová
4822/72RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark
4823/72RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá
4824/72RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice
4825/72RM/2013 - Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady
4826/72RM/2013 - Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
4827/72RM/2013 - Změna podmínek vypořádání věcného břemene na pozemcích města,
v rámci stavby: „Regenerace náměstí Nad Terasou
v Havířově – Podlesí“
4828/72RM/2013 - Výpůjčka pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská a okolí“
4829/72RM/2013 - Smlouvy o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
4830/72RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.
4831/72RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.
4832/72RM/2013 - Zřízení věcných břemen
4833/72RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě
4834/72RM/2013 - Pronájem nebytových prostor - garáže v obytném domě ul. Moravská 5,
Havířov-Šumbark
4835/72RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor
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USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.12.2013 - I. část
4800/72RM/2013 - Určení ověřovatele zápisu pro 72. schůzi RMH, konanou dne 18.12.2013__
Rada města Havířova
určuje
jako ověřovatele zápisu ze 72. schůze Rady města Havířova,
konané dne 18.12.2013
Vojtěcha Kozáka a Ing. Eduarda HECZKA
________________________________________________________________________________
4801/72RM/2013 - Schválení ověření zápisů ze 70. a 71. schůze Rady města Havířova________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů ze 70. schůze Rady města Havířova,
konané dne 27.11.2013 a ze 71. schůze Rady města Havířova, konané
dne 4.12. 2013.
________________________________________________________________________________
4802/72RM/2013 - Schválení programu 72. schůze RMH, konané dne 18.12.2013___________
Rada města Havířova
schvaluje
program 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.12.2013
dle upravené přílohy
________________________________________________________________________________
4803/72RM/2013 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
4271/62RM/2013
4291/62RM/2013

Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
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4372/64RM/2013
4530/67RM/2013
4532/67RM/2013
4623/68RM/2013
4636/68RM/2013
4641/68RM/2013
4675/69RM/2013
4740/70RM/2013

Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci
stavby: „Regenerace náměstí Nad Terasou v Havířově
– Podlesí“
Výpůjčka části pozemku parc.č. 126/1, k.ú. Havířov
– město
Smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka–
zhotovitel“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 928/OIV/2013
OŘ/5/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů
a o výběru nejvhodnější nabídky
Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.
Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady –navýšení
základního kapitálu

vypouští
ze sledování tato usnesení:
5121/76/10
2168/35RM/2012
4262/62RM/2013
4368/64RM/2013
4527/67RM/2013
4535/67RM/2013
4575/68RM/2013
4588/68RM/2013
4592/68RM/2013
4594/68RM/2013
4637/68RM/2013
4639/68RM/2013
4660/69RM/2013
4674/69RM/2013
4679/69RM/2013

Stanovení investiční strategie při správě aktiv města
Havířova
Smluvní vztahy pro účely realizace a vypořádání stavby:
„Chodník na ul. J. Kotase, Havířov – Dolní Datyně“
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá,
lokalita Fryštátská, Hornosušská“
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá,
lokalita Fryštátská, Hornosušská“ – II. část
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní
areál Dolní Datyně“
Zánik věcného břemene na části pozemku parc. č. 2260/2,
k. ú. Dolní Suchá
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem
Zřízení věcných břemen
Věcné břemeno na umístění a provozování plynových
kotelen
OŘ/12/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ
Žákovská, Havířov“ (číslo stavby 10018) – rozhodnutí
o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
OŘ/17/OSR/13 - „Centrum ICT na Magistrátu města
Havířova“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07346 - rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Pronájem části pozemku parc.č. 4058,
k.ú. Havířov – město
Zřízení věcných břemen
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4681/69RM/2013
4695/69RM/2013

4710/69RM/2013
4731/70RM/2013
4732/70RM/2013
4762/70RM/2013
4763/70RM/2013
4765/70RM/2013
4789/70RM/2013

4793/70RM/2013
4795/70RM/2013

Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ
Distribuce, a.s.
Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území
statutárního města Havířov v r. 2013, uzavřené
s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové
jednotky
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity
Souhlas se zřízením oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá
Žádost o prodloužení hudební produkce – Půlnoční
bohoslužba pod širým nebem
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města
Havířov
OŘ/5/OIV/13 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o námitkách
Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města

4804/72RM/2013 - Projekt „Digitalizace městského archivu“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě
o plnění veřejné zakázky___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o plnění veřejné zakázky č. 2169/OSR/2012
ze dne 20.12.2012 se společností DATASYS s.r.o., Praha, IČ: 61249157,
kterým se změní termíny ukončení plnění uvedené v Článku 5 odst. 2. a odst. 3
písm. d. a v Příloze č. 3 této smlouvy z prosince 2013 na 30.6.2014
pověřuje
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o plnění veřejné zakázky č. 2169/OSR/2012
ze dne 20.12.2012
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o plnění veřejné zakázky č.
2169/OSR/2012 ze dne 20.12.2012
Z: vedoucí OSR
T: 27.12.2013
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4805/72RM/2013 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Slezská 767/4 Havířov- Město
Richardu Schreiberovi
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 795/13 Havířov- Město Milanu Grabařovi
- č.7, o velikosti 0+1, na ulici Moskevská 1104/1e Havířov- Město Lucii Hrubé
- č.1, o velikosti 0+1, na ulici Dlouhá třída 490/49 Havířov- Město
Adamu Studenému
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici K.V.Raise 1076/1 Havířov- Město
Monice Gaubové
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Antala Staška 1089/6 Havířov- Město
Adamu Podolowskému
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 227/21 Havířov – Město
Heleně Bogočové
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 964/31, Havířov – Město
Jiřímu Markovi
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici Čajkovského 833/1, Havířov – Město
Kateřině Nešporové
- č.36, o velikosti 1+3, na ulici Astronautů 1094/9, Havířov – Město
RNDr. Danielovi Havlů
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici Moskevská 1122/4, Havířov – Město
Darje Veselé
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1120/81d, Havířov – Podlesí
Jaroslavě Sloveňákové
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Plynárenská 667/9, Havířov – Prostřední Suchá
Aleši Górnému
- č.8, o velikosti 0+1, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark
Kristíně Procházkové
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1141/16, Havířov – Šumbark
Kateřině Bartečkové
- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Dukelská 694/11b, Havířov – Šumbark
Nikole Dubnické
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 384/18, Havířov – Šumbark
Lucii Smrčkové
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 383/16, Havířov – Šumbark
Barboře Jurkové
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1106/9, Havířov – Šumbark
Petru Železňákovi
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 391/5, Havířov – Šumbark
Mgr.Lukáši Vojtkovi
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1106/9, Havířov – Šumbark
Monice Górné
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Školní 277/39, Havířov – Šumbark
Vlastě Rojanové
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- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov – Šumbark
Michaele Drobné
- č.36, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1, Havířov – Šumbark
Hynku Pětrošovi
- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark
Evě Horváthové
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1143/20, Havířov – Šumbark
Martině Staňové
pověřuje
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.1.2014
4806/72RM/2013 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr statutárního města Havířova pronajmout bytovou jednotku
- č.7 o velikosti 1+3 na ulici Hlavní třída 440/69 v Havířově-Městě
dle přílohy č.1
- č.3 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2 v Havířově-Městě
dle přílohy č.2
- č.9 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5 v Havířově-Městě dle přílohy č.3
- č.3 o velikosti 1+4 na ulici Na Nábřeží 760/133 v Havířově –Městě
dle přílohy č.4
- č.11 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 994/5 v Havířově-Městě
dle přílohy č.5
- č.14 o velikosti 1+1 na ulici Antala Staška 1088/5 v Havířově-Městě
dle přílohy č.6
- č.24 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7 v Havířově-Městě
dle přílohy č. 7
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici 17.listopadu 1254/8 v Havířově-Podlesí
dle přílohy č.8
- č.8 o velikosti 1+1 na ulici 17.listopadu 1253/10 v Havířově-Podlesí
dle přílohy č.9
- č.3 o velikosti 1+2 na ulici Dukelská 693/11a II.Kategorie
v Havířově-Šumbarku dle přílohy č.10
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Dukelská 695/11c II.kategorie
v Havířově-Šumbarku dle přílohy č.11
- č.16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1107/11 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.12
- č.40 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.13
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- č.40 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.14
- č.32 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.15
- č.32 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 286/1 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.16
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.17
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.18
- č.35 o velikosti 1+1 na ulici Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.19
- č.47 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.20
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.21
- č.19 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.22
- č.24 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.23
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.24
- č.17 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.25
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.26
- č.23 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.27
- č.51 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.28
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.29
- č.21 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.30
- č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.31
- č.40 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.32
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 472/9 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.33
- č.6 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1166/16 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.34
- č.16 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.35
- č.10 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.36
- č.58 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.37
- č.9 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.38
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- č.44 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.39
- č.17 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.40
- č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.41
- č.3 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.42
- č.45 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.43
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.44
- č.27 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
dle přílohy č.45
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem
záměrů pronájmu.
Z:ředitel MRA s.r.o.
T:23.12.2013
4807/72RM/2013 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
z nájmu bytů____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.
jednotlivým nájemcům v období od 15.11. do 1.12.2013 na základě
samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce
bere na vědomí
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5

10
USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.12.2013

4808/72RM/2013 - „Rozdělení obytného domu na ul. Střední 3/504 v Havířově-Šumbarku“
-uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1508/OIV/09_______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Schvaluje změnu Smlouvy o dílo č. 1508/OIV/09 v čl.1.2 SoD o personální
změny zhotovitele, dle důvodové zprávy v části „Změna č. 1“
2. Rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1508/OIV/09 a přílohy SoD č.1
o dodatečné stavební práce za cenu 4 077 240,- Kč bez DPH, dle změnových
listů č. 1/2010, 3/2010, 5/2010, 6/2010, 8/2010, 10/2010, 1/2013 a 2/2013
3. Vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1508/OIV/09 a z přílohy SOD č.1
stavební práce za cenu (-6 135 801,- Kč bez DPH), dle změnových listů
č. 2/2010, 4/2010, 7/2010, 9/2010, 1- 13/2011, 1-4/2013
4. Uzavření Dodatku č.2 k Smlouvě o dílo č. 1508/OIV/09 ze dne 23.11. 2009
na provedení stavby „Regenerace bytového domu na ul. Střední 3/504
v Havířově -Šumbarku“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení,
se společností Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČ: 46900918
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1508/OIV/09 ze dne 23.11. 2009
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1508/OIV/09 ze dne
23.11. 2009
Z: ředitel MRA
T: 20.12.2013
4809/72RM/2013 - VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,
Havířov - Město“- č.stavby 13019 – uzavření dodatku č.1 k SOD_________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení díla o 25 kalendářních dnů
ve Smlouvě o dílo č. 905/OŠK/13 „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,
Havířov - Město“ (č. stavby 13019) uzavřené se společností VDS, spol. s r.o.,
se sídlem 703 00 Ostrava – Vítkovice, Kotkova 271/6, IČ: 45194980
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4810/72RM/2013 - Záměr demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11,
703/13, 704/15, Havířov-Šumbark___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9 na poz. Parc.
Č. 232, č. p. 702/11 na poz. Parc. Č. 231, č. p. 703/13 na poz. Parc. Č. 230,
č. p. 704/15 na poz. Parc. Č. 229, část obce Šumbark, k.ú. Šumbark, z důvodu
technického stavu
ukládá
doplnit tento materiál o demolici obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9,
Havířov – Šumbark dle připomínek členů Rady města Havířova
Z: ředitel MRA
T: RMH 1/2014
4811/72RM/2013 - Výpovědi nájemních smluv________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – ateliér o celkové výměře
54,54 m2 v 9. Nadzemním podlaží obytného domu ul. 1. Máje 2,
Havířov-Město, nájemci p. Jakubu Millerovi, IČ: 87980011, z důvodu dluhu
na nájemném a službách
2. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře
183,30 m2 v přízemí obytného domu Dlouhé tř. 25, Havířov-Město, nájemci
p. Lukáši Walkovi, IČ: 73330604, z důvodu dluhu na nájemném a službách
3. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře
191,59 m2 v přízemí obytného domu Dlouhé tř. 29, Havířov-Město, nájemci
p. Dušanu Dovicovi, IČ: 48817074, z důvodu dluhu na nájemném a službách
4. výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,
nájemci p. Danieli Novákovi, z důvodu dluhu na nájemném a službách
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4812/72RM/2013 - Ceník poskytovaných služeb v roce 2014 Technických služeb
Havířov a.s. (TSH a.s.)____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ceník poskytovaných služeb pro rok 2014 Technických služeb Havířov a.s.
dle přílohy č. 2
2. uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, kterým se
upravuje článek I. předmět smlouvy (změna plánu zimní údržby) a článek II.
cena dle přílohy č. 2
3. uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým se
upravuje článek IV. Ceny dle přílohy č. 2
4. uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým se upravuje
článek IV. Cena díla dle přílohy č. 2
pověřuje
primátora města Havířova podpisem dodatku č. 17 ke smlouvě
o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98
a dodatku č. 16 ke smlouvě č. 454/DHR/95
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
4813/72RM/2013 - Plán obnovy veřejného osvětlení na r. 2014___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2014 ve znění
dle přílohy
ukládá
zaslat usnesení RMH o schválení Plánu obnovy veřejného osvětlení města
Havířov na rok 2014 společnosti Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
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4814/72RM/2013 - Dohoda o smluvních službách souvisejících s provozováním kanalizace
pro veřejnou potřebu uzavřená s Technickými službami Havířov a.s.
- Ceník provozovatele na r. 2014____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o způsobu stanovení cen v Ceníku Provozovatele 2014
dle důvodové zprávy
ukládá
předložit návrh Ceníku Provozovatele 2014 dle výsledků analýzy nákladů
a výnosů Technických služeb Havířov a.s. za r. 2013 v rámci činností
souvisejících s provozováním kanalizace
Z: vedoucí OKS
T: 03/2014
4815/72RM/2013 - Cena pro stočné na rok 2014_______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními
podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2014 dle
důvodové zprávy
schvaluje
1. cenu pro stočné platnou od 1.1.2014 ve výši 30,48 Kč za 1 m3 (bez DPH)
a Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2014 včetně kalkulace této ceny
pro stočné dle přílohy č. 1
2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2014
provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601 ve výši
1 456 674,00 Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit zveřejnění „Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2014 včetně kalkulace
ceny pro stočné 2014“
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
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4816/72RM/2013 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města
pro rok 2014____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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
schvaluje
cenu za odpadní vodu převzatou (za převod odpadních vod kanalizací
ve vlastnictví města) platnou od 1.1.2014 ve výši 0,40 Kč za 1 m3 (bez DPH)
dle přílohy
ukládá
zajistit zveřejnění „Oznámení o ceně pro odpadní vodu převzatou včetně
kalkulace ceny pro odpadní vodu převzatou 2014“
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
4817/72RM/2013 - Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech
a kanalizacích____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o problematice zpracování plánu financování obnovy kanalizací dle
zákona o vodovodech a kanalizacích podle zprávy „Obnova kanalizací pro
veřejnou potřebu“ - zpracovatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích ve
znění dle přílohy č. 2
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pověřit
primátora města Havířova podpisem Plánu financování obnovy kanalizací dle
zákona o vodovodech a kanalizacích dle přílohy č. 2
Z: vedoucí OKS
T: 02/2014
4818/72RM/2013 - Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb
uzavřené s Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o průběhu plnění poradenských služeb poskytovaných ze strany
společnosti Mott MacDonald CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvy o poskytování odborných služeb
č. 2259/OKS/2012 ze dne 28.12.2012 uzavřené mezi statutárním městem
Havířov a společností Mott MacDonald CZ spol. s r.o. IČ: 48588733 z důvodu
změny článku III Doba trvání smlouvy „od 1.1.2013 do 31.12.2013“ nově „od
1.1.2013 do 31.3.2014“, kdy budou prováděny práce v rozsahu dle důvodové
zprávy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 k Rámcové
smlouvě o poskytování odborných služeb č. 2259/OKS/2012
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
4819/72RM/2013 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
1. mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Alexandře Bardoňové, t.b.
Slovanská 1218/4, Havířov-Město
2. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Město p. Václavu Schodlému, t.b. Masarykova 158,
Bohumín – Nový Bohumín
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4820/72RM/2013 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Martou Sládkovou, t.b. Lašská 1149/11, Havířov – Město a jejím
synem Vítězslavem Rodkem, t.b. Lašská 1149/11, Havířov – Město
k bytu č. 10 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
2. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Karlou Tiefovou, t.b. Horymírova 1173/2, Havířov – Město a jejím
synem Romanem Tiefou, t.b. Horymírova 1173/2, Havířov – Město
k bytu č. 1 o vel. 1+4 v domě na téže adrese
3. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Lenkou Fečkaninovou, t.b. Komunardů 984/6, Havířov – Město
a její dcerou Lenkou Kinclovou, t.b. Komunardů 984/6, Havířov – Město
k bytu č. 12 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
4. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Zdeňkou Fajinovou, t.b. J.A. Komenského 298/5, Havířov – Město
a její dcerou Monikou Fajinovou, t.b. J.A. Komenského 298/5,
Havířov – Město k bytu č. 5 o vel. 1+4 v domě na téže adrese
5. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi manž. Petrem Jančíkem a Pavlínou Jančíkovou, t.b. K.V. Raise
1077/3, Havířov – Město a jejich dcerou Kateřinou Jančíkovou,
t.b. K. V. Raise 1085/2, Havířov-Město k bytu č. 11 o vel.1+2 v domě
na ul. K.V. Raise 1077/3 v Havířově – Městě
6. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Bohumilou Kubelovou, t.b. Nákupní 423/6, Havířov-Šumbark
a její dcerou Pavlou Kubelovou, t.b. Nákupní 423/6, Havířov-Šumbark
k bytu č. 10 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
7. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Štefanem Gombárikem, t.b. Tolstého 937/4, Havířov – Město
a jeho vnukem René Gombárikem, t.b. Tolstého 937/4, Havířov – Město
k bytu č. 5 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
8. v souladu s § 700, odst. 2 občanského zákoníku vznik společného nájmu
mezi p. Karlem Urbánkem, t.b. Mozartova 1065/11, Havířov – Město
a jeho dcerou Nikolou Nguyenovou, t.b. Mozartova 1065/11,
Havířov – Město k bytu č. 8 o vel. 1+2 v domě na téže adrese
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4821/72RM/2013 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Jan Grym
a Alena Grymová________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7
o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města
pro příslušné období v domě na ul. Horymírova 1172/5 v Havířově – Městě
s manž. Janem Grymem a Alenou Grymovou, t.b. Horymírova 1172/5,
Havířov-Město
4822/72RM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2,
k.ú. Šumbark, panu Janu Krejcarovi, bytem Petřvaldská 98/337,
Havířov – Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu
dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
4823/72RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej části pozemku parc.č. 1714/1, nově dle GP označenou jako parc.č.
1714/193, ostatní plocha, o výměře 111 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům
Jiřímu Mazurovi a Elence Mazurové, bytem Říjnová 10, Havířov – Prostřední
Suchá, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 41.070,-Kč (tj. 370,-Kč/m2) +1.800,-Kč za zpracování znaleckého
posudku, celkem 42.870,-Kč
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4824/72RM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice____________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území
Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP)
společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí,
Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní
a komerční budovy včetně parkovací plochy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
prodej části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území Bludovice
včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti
Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova
1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní a komerční
budovy včetně parkovací plochy, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku
ve výši cca 410 400,- Kč /tj. 1 140,- Kč/m2) + 1 900,- Kč za zpracování
znaleckého posudku a 69 280,- Kč za trvalé porosty (dle skutečného zaměření
GP) s tím, že s budoucím kupujícím bude uzavřena
1. smlouva o budoucí kupní smlouvě za těchto podmínek:
a) lhůta pro vydání územní rozhodnutí od uzavření BKS bude stanovena
max. na 24 měsíců od účinnosti BKS,
b) lhůta pro dokončení výstavby bude stanovena max. 72 měsíců od účinnosti
BKS,
c) ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny ve výši min.
60% kupní ceny převodem na depozitní účet města,
d) nesplnění lhůt dle písm. a) nebo b) může být důvodem k odstoupení města
od BKS a uplatnění smluvní pokuty až ve výši 25% kupní ceny,
minimálně 50 000,- Kč, město vrátí uhrazenou kupní cenu podle písm. d)
sníženou o smluvní pokutu,
e) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění
od realizace sjednaného účelu BKS, uhradí budoucí kupující městu
smluvní pokutu 25% kupní ceny, minimálně 50 000,- Kč, město vrátí
uhrazenou kupní cenu podle písm. c) sníženou o smluvní pokutu,
f) v případě odstoupení města od BKS z důvodu nesplnění závazků
budoucího kupujícího vyplývajících z BKS nebo nájemní smlouvy k části
pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území Bludovice včetně
trvalých porostů související s účelem BKS, město vrátí uhrazenou kupní
cenu podle písm. c) sníženou o dlužné nájemné a o smluvní pokutu
až ve výši 25% uhrazené kupní ceny, minimálně 50 000,- Kč.
2. Kupní smlouva bude uzavřena:
-až po nabytí právní moci opatření místně příslušného stavebního úřadu,
kterým se povoluje užívání stavby a po předložení GP o zaměření pozemku,
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-návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán
odborem správy majetku MMH po zaplacení 100% výše kupní ceny a
zaplacení případných pohledávek města,
-nemovitost bude užívána po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy pouze
k účelu, ke kterému byla prodána a v případě porušení sjednaného závazku
vlastník uhradí městu smluvní pokutu až do výše 1.000 000,- Kč, a to podle
charakteru nemovitosti a chráněného účelu jejího užívání.
vzít na vědomí
že po dobu trvání smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 tohoto
usnesení, bude uzavřen se společností Revize plynu HOŘAVKA s.r.o.,
IČ 29453933, nájemní vztah k části pozemku parc.č. 113/1 o výměře
cca 360 m2, kat. území Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude
upřesněna na základě GP) s nájemným ve výši 1% kupní ceny/1 měsíc.
4825/72RM/2013 - Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit
prodej části pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře
cca 550 m2 v kat.území Prostřední Suchá (výměra bude upřesněna
na základě GP) manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška, oba bytem
Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce 1028/27 za účelem rozšíření zahrady
schválit
prodej části pozemků parc.č. 1714/5 orná půda o výměře cca 310 m2 ,
parc.č. 2655/3 ost.plocha, ost. Komunikace o výměře cca 160 m2
a parc.č. 2655/4,ost.plocha, ost. Komunikace o výměře cca 30 m2, celkem
cca 500 m2 v kat. území Bludovice, (výměra bude upřesněna na základě GP)
panu Pavlu Podlesnému, bytem Ostrava-Poruba, Dělnická 401 za účelem
rozšíření zahrady, a to za cenu tržní dle znaleckého posudku :
parc.č.1714/5 o výměře cca 310 m2 x 320,- Kč/m2……….cca 99 200,- Kč
parc.č. 2655/3 o výměře cca 155 m2 x 310,- Kč/m2………cca 48 050,- Kč
parc.č. 2655/4 o výměře cca 25 m2 x 310,- Kč/m2………..cca 7 750,- Kč
zpracování znal.posudku………………………………………...1 800,- Kč
4826/72RM/2013 - Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město o výměře 42 m2,
panu Davidu Hermanovi, bytem Havířov-Podlesí, Rušná 1555/2, IČ: 73175447
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k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem potravin a smíšeného zboží.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene: 42 m2 x 400,- Kč/m2/rok = 16 800,- Kč/ročně
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
s panem Martinem Potočným, bytem Havířov-Město, Hybešova 155/1 dohodou
k 31.12.2013.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014
4827/72RM/2013 - Změna podmínek vypořádání věcného břemene na pozemcích města,
v rámci stavby: „Regenerace náměstí Nad Terasou
v Havířově – Podlesí“_____________________________________________
Rada města Havířova
ruší
v rámci stavby: č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou
v Havířově – Podlesí“ část usnesení RMH č. 4372/64RM/2013,
v bodě a) kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. Č. 320/5, 325/1, k.ú. Bludovice, v celkovém rozsahu 159 m2, dle zaměření
oprávněný: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, 28.
Října 169, IČ: 451 93 665, vlastník umístěné přeložky vodovodu DN 300
hodnota břemene: jednorázově dle požadavku oprávněného dohodou
200,-Kč + DPH, s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města
schvaluje
v rámci realizace stavby: č. 6080 „Regenerace náměstí Nad Terasou
v Havířově – Podlesí“ zřízení věcného břemene, ve prospěch vlastníka
přeložky, umístěné na částech pozemků v majetku města, parc. Č. 320/5,
325/1, k.ú. Bludovice, v celkovém rozsahu 159 m2, dle zaměření, oprávněný:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, 28. Října 169,
IČ: 451 93 665, vlastník umístěné přeložky vodovodu DN 300
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hodnota břemene: bezúplatně s ohledem na přeložku vyvolanou stavbou města,
s tím, že veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy hradí město
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2014
4828/72RM/2013 - Výpůjčka pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování
Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská a okolí“____
Rada města Havířova
schvaluje
Pro účely realizace stavby č. 3069: „Odkanalizování Havířova, městská část
Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská a okolí“ výpůjčku části parc. Č. 2048/4,
k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 2 m2, dle spoluvlastnického podílu
zapsaného na LV 3319 a části pozemku parc. Č. 2048/15 v rozsahu cca 3 m2,
pro účely obnovy komunikace ul. Lísková a úpravy sjezdu na pozemek,
ve vlastnictví: Libora Gáška, Klidná 695/9, Havířov – Město,
doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby konečného
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků, v rozsahu dle geometrického
zaměření dokončené stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu
řízení
4829/72RM/2013 - Smlouvy o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k částem pozemků v majetku města a to parc.č. 192, 193,194/1,
194/2, 228, 277, 275, 270, 269, 264, 263, k.ú. Šumbark za účelem uložení
NTL plynovodu a NTL přípojek v rámci stavby : „ 4735 REKO MS Havířov
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Šenovská +1 „ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH včetně
ochranného pásma, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, záměr výpůjčky byl
zveřejněn od 13.11.2013 do 29.11.2013
2. uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně na dobu
24 měsíců k částem pozemků v majetku města a to parc.č. 396/1, 396/2,
392/3, 392/1, 390/2, 388/2, 388/3, 389/3, 389/2, 344/1, 317/1, 318/1, 318/9,
325/1, 318/8, 320/4, 335/1, 335/6, k.ú. Bludovice za účelem uložení NTL
plynovodu a NTL přípojek v rámci stavby : „ 4734 REKO MS Havířov
Studenstká +1 „ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH včetně
ochranného pásma, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, záměr výpůjčky byl
zveřejněn od 13.11.2013 do 29.11.2013 ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.,
se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ : 272 95 567,
zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem : Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, IČ : 279 35 311
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014
4830/72RM/2013 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 3809/11,
3835/1, k.ú. Havířov – město za účelem umístění plynárenského zařízení
STL plynovodní přípojky ( č. stavby 9900073298, ID č. 119351739), dle GP
č. 1947 – 88/2013 ze dne 6.8.2013, ( investorem a plátcem je stavebník, tj.
společnost To&Mi Vdf. Spol. s r.o., se sídlem : Varnsdorf, Pražská 2951,
PSČ 407 47, IČ : 445 67 677) za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000- Kč + DPH, při celkové výměře 3 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2170/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění plynárenského zařízení STL plynovodní
přípojky ( č. stavby 9900074138), dle GP č. 3801 – 60/2013 ze dne
20.11.2013,( investorem a plátcem je stavebník, tj. Zdenek Varga, bytem
Havířov – Šumbark, Moravská 408/6) za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000- Kč + DPH, při celkové výměře 3,1 m2
ve prospěch RWE GasNet, s r.o., se sídlem : Ústí nad Lavem, Klíšská 940,
PSČ 401 17, IČ : 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o.,
se sídlem: Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ : 279 35 311.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014
4831/72RM/2013 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2938/5,
2938/11, k.ú. Bludovice za účelem umístění zemního kabelového vedení
přípojky NN 0,4 kV č. stavby IP – 12 – 8013245/VB3 p. Krejčiřík, dle GP č.
3806 – IP13245/2013 ze dne 15.10.2013, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem : Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ : 247 29 035 za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při
celkové výměře 7,4 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014
4832/72RM/2013 - Zřízení věcných břemen___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2391,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky, dle GP
č. 2830 – 62/2013 ze dne 5.11.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti
- budovy č.p. 465 na pozemku parc.č. 2398/1, k.ú. Prostřední Suchá, jenž
ke dni zřízení věcného břemene jsou Jan Škutek a Jarmila Škutková, oba
bytem Havířov – Prostřední Suchá, Nový Svět 465/94 za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 6 m2
2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2170/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu, dle GP č. 3801 – 60/2013 ze dne
20.11.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti - rozestavěné budovy na
pozemku parc.č. 2170/24, k.ú. Bludovice, jenž ke dni zřízení věcného
břemene je Zdenek Varga, bytem Havířov – Šumbark, Moravská 408/6
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za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové
výměře 12,3 m2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014
4833/72RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor v obytném domě_________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 10,80 m2 v suterénu obytného
domu ul. Astronautů 9, Havířov-Město, p. Lukáši Valáškovi, jako sklad pro
vlastní potřebu
4834/72RM/2013 - Pronájem nebytových prostor – garáže v obytném domě ul. Moravská 5,
Havířov-Šumbark________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného
domu ul. Moravská 5, Havířov-Šumbark, p. Rostislavu Polákovi, bytem
Moravská 5, Havířov-Šumbark, za podmínek:
- nájemné 710,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2014
- platba nájmu a záloh za služby
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
4835/72RM/2013 - Pronájmy nebytových prostor______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o výměře o výměře 11,90 m2 v suterénu
obytného domu na Dlouhé tř. 22, Havířov-Město, p. Silvii Švecové, jako
sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2. pronájem nebytových prostor – tělocvičny, šaten, sprch a sociálního zázemí
o výměře 347,85 m2 a kanceláře o výměře 14,28 m2 v objektu tělocvičny
ul. Palackého 2, Havířov-Město, příspěvkové organizaci města Správě
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, za podmínek:
- nájemné 50,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
ukládá
Městské realitní agentuře, s.r.o. zajistit doklady a rozhodnutí, provést stavební
úpravy k oddělení budovy tělocvičny od budovy Městského podnikatelského
centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31. 3. 2014

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

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

II.část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 72. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.12.2013 – II. část
4836/72RM/2013 - Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
4837/72RM/2013 - Žádost o snížení nájemného – Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR
4838/72RM/2013 - Odúčtování mank a škod z účtu mank a škod a z podrozvahové
evidence, upuštění od vymáhání vzniklých pohledávek
4839/72RM/2013 - Uzavření dodatku č. 17 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
4840/72RM/2013 - Plnění rozpočtu a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2013
4841/72RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
4842/72RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – říjen 2013 a informace o ukončení této finanční
investice
4843/72RM/2013 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2013
4844/72RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Město,
Švabinského 7/993 o souhlas s převodem částky 25 750,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního
4845/72RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů a věcných darů a souhlas
zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov
4846/72RM/2013 - Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ E. Holuba, MŠ Přímá,
ZŠ M. Kudeříkové od 1. 1. 2014
4847/72RM/2013 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
Asterix – střediska volného času
4848/72RM/2013 - Žádost o schválení projektu ,,Program podpory ozdravných pobytů dětí
z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“
4849/72RM/2013 - Žádost o schválení projektu ozdravných pobytů dětí předškolního věku
v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“
4850/72RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR a MŠMT
4851/72RM/2013 - Program prevence kriminality na rok 2014
4852/72RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, p.o.
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4853/72RM/2013 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace
4854/72RM/2013 - Přijetí peněžních darů
4855/72RM/2013 - Souhlas s pořízením investičního majetku – server
4856/72RM/2013 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru – kanceláře
v Kulturním domě Leoše Janáčka Havířov – Podlesí formou
veřejné soutěže
4857/72RM/2013 - Žádost o schválení pořízení investičního majetku - osvětlovacího pultu
MA on PC a mobilní pojízdné hliníkové věže BOSS
4858/72RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3
Územního plánu Těrlicko
4859/72RM/2013 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov od 1.1.2014
4860/72RM/2013 - Uzavření smlouvy na vánoční strom
4861/72RM/2013 - Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám č. E/1158/OMH/04,
č. E/1160/OMH/04, č. E/1140/OMH/04 a č. E/1141/OMH/04
uzavřených se zhotovitelem - Ing. Karel Kotula
4862/72RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
- vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno
4863/72RM/2013 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,
Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ – předběžné
oznámení veřejné zakázky
4864/72RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – upsání 19 ks prioritních akcií
4865/72RM/2013 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách od 1.1.2014
4866/72RM/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem
Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi od 1.1.2014
4867/72RM/2013 - Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
4868/72RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Podniková
čerpací stanice PHM NBS Invest“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
4869/72RM/2013 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH
v roce 2014
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ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.12.2013 - II. část
4836/72RM/2013 - Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla společnosti v nebytových prostorách – místnosti č. 402 o výměře
13,60 m2 a společných prostorách o výměře 6 m2, místnosti č. 403 o výměře
50,20 m2 a společných prostorách o výměře 22,70 m2 ve 4. Nadzemním podlaží
objektu Městského podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město,
nájemci spol. DaSt Inpo group s.r.o., IČ: 29441145, po dobu trvání nájemního
vztahu
4837/72RM/2013 - Žádost o snížení nájemného – Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR_________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o celkové výměře 119,67 m2 v přízemí
samostatné části budovy zdravotního střediska na ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí, nájemci občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, IČ: 70984964, jako kancelář, klubovnu a sklad
sdružení, z původního nájemného ve výši 500,- Kč měsíčně bez DPH
na nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 1. 2014
4838/72RM/2013 - Odúčtování mank a škod z účtu mank a škod a z podrozvahové
evidence, upuštění od vymáhání vzniklých pohledávek_________________
Rada města Havířova
odkládá
1. rozhodnutí o odpisu škod evidovaných na účtu mank a škod
a upuštění od vymáhání
- 2 490,00 Kč - odcizený vysavač listí z Městského klubu seniorů
Studentská
- 1 500,00 Kč - ztráta televizoru v užívání nesvéprávné osoby
- 4 024,80 Kč - odcizený zásobník papíru z WC
- 1 000,00 Kč - spoluúčast na škodní události škoda vozidle 5T6 6565
z r. 2010
2. rozhodnutí o odúčtování nevymožitelných pohledávek evidovaných
v podrozvahové evidenci
- 7 404,00 Kč – vloupání do budov MŠ a ZŠ v r. 1994
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- 38 577,50 Kč – vloupání do budovy školy v r. 1991
- 9 805,20 Kč – vloupání do budovy ZŠ v r. 1994
- 12 032,00 Kč – vloupání do budovy ZŠ v r. 1994
- 835,00 Kč – vloupání do budovy ZŠ v r. 1996
- 17 790,00 Kč – vloupání do budovy MŠ v r. 1996
- 909,95 Kč – vloupání do budovy ZŠ v r. 1997
- 928,20 Kč – vloupání a rozbité okno ZŠ v r. 1997
- 635,00 Kč – vloupání do ZŠ v r. 1997
- 2 058,10 Kč – vloupání do ZŠ v r. 1998
- 3 998,51 Kč – vloupání do jídelny ZŠ v r. 1999
- 11 760,00 Kč – zatopení chodby ve škole v důsledku prasklého potrubí
– v r. 2000
- 913,00 Kč – nesplacený zůstatek dluhu škody způsobené v r. 2006
- 4 760,40 Kč – autorádio odcizené v r. 2003.
- 15 226,00 Kč – příruční pokladna odcizená v r. 2005
- 3 497,80 Kč – tří hasičské přístroje odcizené v r. 2006
- 2 367,50 Kč – dva hasičské přístroje odcizené v r. 2005
- 2 983,20 Kč – zůstatek pohledávky po úhradě poj. Události
(havárie z r. 1998)
- 2 299,30 Kč – dva hasičské přístroje odcizené v r. 2006
- 7 826,00 Kč – jízdní kolo odcizené v r. 2007
- 7 387,50 Kč – pohledávka za zrušenou příspěvkovou organizací
Hlasy Havířova
- 1 649,00 Kč – nedohledané věci po zemřelém
4839/72RM/2013 - Uzavření dodatku č. 17 mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o._________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 17 mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007
uzavřené mezi statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou,
s.r.o., s účinností od 1. 1. 2014, který zahrnuje změnu Přílohy č. 3 mandátní
smlouvy – „Seznam činností, které je mandatář povinen vykonávat samostatně
dle mandátní smlouvy, části první, čl. 1, odst. 2.“ V souladu s novými
bytovými „Zásadami“ a novým občanským zákoníkem:
1.Vést technické a účetní dokumentace včetně provádění jejich aktualizace,
k předaným nemovitostem:
Původní znění:
j) vede a eviduje bytové pořadníky města, přijímá žádosti občanů o přidělení
bytů a bytových náhrad, sestavuje pořadníky zejména dle bodového
hodnocení, podle zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům,
schválených mandantem.
Nové znění:
j) vede a eviduje bytový pořadník města pro uzavírání nájemních smluv o nájmu
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bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město, přijímá žádosti občanů o
přidělení bytů v tomto domě, sestavuje pořadník, podle platných „Zásad
statutárního města Havířova pro uzavírání smluv k obecním bytům v domě na
ul. Tesařská 1/321 v Havířově-Městě“.
2. Zajišťovat řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním
nemovitostí, plnit všechny zákonné povinností za vlastníka a vykonávat
práva vlastníka, zejména:
Původní znění:
t) vyslovovat souhlas, popř. nesouhlas s dohodami nájemců o výměnách bytů,
Nové znění:
t) přijímat žádosti zájemců o výměnu bytu dle platných „Zásad pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“, včetně
přípravy materiálů pro rozhodnutí mandanta,
Původní znění:
w) uzavírat dohody o kauci s nájemci bytů a vybrané kauce odesílat na určený
účet mandanta a vést a vypořádávat veškerou agendu spojenou s kaucemi
Nové znění:
w) uzavírat dohody o jistotě s nájemci bytů a vybrané jistoty odesílat na určený
účet mandanta a vést a vypořádávat veškerou agendu spojenou s jistotami
Původní znění:
ab) povolovat slevy podle § 698 obč.z. týkající se nájemného a plnění
spojeného s užíváním bytu do výše 20% nájemného nebo plnění spojeného
s užíváním bytu,
Nové znění:
ab) povolovat slevy dle platného občanského zákoníku týkající se nájemného
a plnění spojeného nebo souvisejícího s užíváním bytu do výše 20%
nájemného nebo plnění spojeného nebo souvisejícího s užíváním bytu,
Původní znění:
ao) připravuje a zpracovává materiály pro jednání rady města v záležitostech
působnosti mandatáře ve vztahu k bytům, včetně přípravy materiálů pro
pronájem bytů formou veřejné soutěže
Nové znění:
ao) plní všechny povinnosti vyplývající pro mandatáře z platných „Zásad pro
uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“,
včetně přípravy materiálů pro rozhodnutí mandanta,
Doplnění nového písm. At):
at) posuzovat žádosti nájemců bytů, zda se jedná o případy zvláštního zřetele
hodných, kdy má potřeba užívání dvou bytů racionální důvod v souvislosti
se zvýšením nájemného o 50% dle platných „Zásad pro uzavírání nájemních
smluv k volněným bytům v majetku města Havířova“
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4. Seznam činností, které je mandatář povinen vykonávat jen po předchozím
písemném souhlasu či dispozici mandanta dle mandátní smlouvy, části první,
čl. 1, odst. 2.
Původní znění:
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)
Nové znění:
e) uzavírat dohody o přistoupení další osoby k nájemní smlouvě o nájmu bytu
dle platného občanského zákoníku
pověřuje
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 17 smlouvy č.
612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSM
T: 31. 1. 2014
4840/72RM/2013 - Plnění rozpočtu a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2013_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2013, dle důvodové zprávy a příloh.
4841/72RM/2013 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 157. – 162., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 157. – 162., dle důvodové zprávy.
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4842/72RM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – říjen 2013 a informace o ukončení této finanční
investice________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – říjen 2013 a informaci o ukončení této finanční investice
dle důvodové zprávy a příloh.
4843/72RM/2013 - 2. Úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2013_______
Rada města Havířova
schvaluje
2. úpravu odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 37 440 058,78 Kč.
4844/72RM/2013 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Město,
Švabinského 7/993 o souhlas s převodem částky 25 750,- Kč
z rezervního fondu do fondu investičního __________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřské škola Havířov-Město, Švabinského 7/993,
převod částky 25 750,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na dokrytí
pořizované investice – nákup vzdělávací pomůcky Magic box.
4845/72RM/2013 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů a věcných darů a souhlas
zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi
zřízenými statutárním městem Havířov______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím finančních darů a věcných darů příspěvkovými organizacemi města:
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1. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace (IČ: 70 95 82 03) v celkové výši 6.000,- Kč,- od společnosti
Jednota – Jedność, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín
(IČ: 00 03 23 87) – nákup pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí
2. Městské kulturní středisko Havířov (IČ: 00 31 79 85)
v celkové výši 11.000,- Kč od společnosti Nadace Český hudební fond,
Besední 3, 110 00 Praha 1 (IČ: 61 38 13 90) – koncerty vážné hudby
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61 98 85 96) )
v celkové výši 6.000,- Kč od společnosti Jednota – Jedność, spotřební
družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín (IČ: 00 03 23 87)
– nákup pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí
4. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČ: 65 89 06 98)
v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Jednota – Jedność, spotřební
družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín (IČ: 00 03 23 87)
– nákup pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí
5. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 46) v celkové výši 7.000,- Kč od společnosti
Jednota – Jedność, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín
(IČ: 00 03 23 87) – nákup pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí
6. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
(IČ: 70 95 82 54) v celkové výši 50.000,- Kč od společnosti Technické
služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
(IČ: 25 37 56 01) – pořízení investičního majetku, vzdělávací pomůcky
Magic Box, interaktivní mobilní zařízení
7. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 21)
- v celkové výši 1.600,- Kč na uhrazení stravného ve školní jídelně pro
5 žáků školy v měsíci prosinci 2013, kteří pocházejí ze sociálně
znevýhodněných rodin a nemohou si sami stravné (obědy) zaplatit.
- v celkové výši 12.000,- Kč na uhrazení stravného ve školní jídelně pro
5 žáků školy v období leden-červen 2014, kteří pocházejí ze sociálně
znevýhodněných rodin a nemohou si sami stravné (obědy) zaplatit.
8. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČ: 65 89 06 98)
v celkové výši 5.000,- Kč od p. Martina Potočného, Hybešova 155/1,
736 01 Havířov-Město (IČ: 47 96 97 09) – zakoupení pomůcek pro výchovu
a vzdělávání dětí
9. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČ: 61 98 87 23) v celkové výši 655,- Kč od p. Miroslava Gottfrieda,
Kubelíkova 13171, 736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 61 93 57 27)
– jablka na kulturní akci „Mikuláš“
10. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01)
- v celkové výši 3.630,- Kč od společnosti PROMOS trading, spol. s r.o.,
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Karolíny Světlé 28/1638, 736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 62 36 20 89) –
servírovací vozík pro rozvoz stravy
- v celkové výši 21.500,- Kč od paní Ingrid Okenicové, Dlouhá 1562,
739 34 Šenov – nábytková sestava (prosklená knihovna, psací stůl,
komoda vysoká, komoda nízká) do učebny pro výtvarné činnosti
schvaluje
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací Mateřská škola
Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 54)
v pořizovací ceně 75.750,- Kč včetně DPH:
- vzdělávací pomůcka Magic Box
4846/72RM/2013 - Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ E. Holuba, MŠ Přímá,
ZŠ M. Kudeříkové od 1. 1. 2014____________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace:
1. Mateřské školy Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
Bc. Yvettě Polákové,
2. Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
Bc. Leoně Novákové,
3. Základní školy Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace Mgr. Jiřímu Brabci
od 1. 1. 2014 dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
4847/72RM/2013 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
Asterix – střediska volného času____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou
zapsány ve školském rejstříku za 2. Pololetí roku 2013, dle přílohy č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce
Asterix – střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2, a to pro:
Bc. Miroslavu Tureckou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
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Zuzanu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
Danu Tomicovou
Mateřská škola Havířov-Město Čs. Armády 5/201
Bc. Yvettu Polákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
Bc. Drahomíru Smejkalovou
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Evu Kubeczkovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
Mgr. Blanku Gelnarovou
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
Ivetu Palowskou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Bc. Renatu Slowikovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
Světluši Svobodovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
Bc. Zdeňku Hýžovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
Bc. Leonu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
Bc. Šárku Hofrichtrovou
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
Mgr. Michaelu Durdiakovou
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
Hanu Santariusovou
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
Janu Šenkovou
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
Hanu Binarovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
Taťánu Korpesiovou
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
Janu Lengsfeldovou
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace
Ing. Vieru Horváthovou
Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Tomáše Ptáčka
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
Mgr. Jiřinu Sivou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
Mgr. Dagmar Kondělkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
Mgr. Igora Zaťka
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
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PaedDr. Václava Hujera
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Jiřího Kotašku
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Mgr. Petru Židkovou
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná
Mgr. Jiřího Brabce
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Alenu Kubíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
Mgr. Ivu Badurovou
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
Mgr. Elišku Tomíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace
PaedDr. Svatopluka Nováka
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace
Mgr. Romana Kaderku
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím HavířovBludovice Selská, příspěvková organizace
Mgr. Vladimíra Kosňovského
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
Mgr. Blanku Helštýnovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace
Mgr. Helenu Klimšovou
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Bc. Evu Kiedroňovou
Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
4848/72RM/2013 - Žádost o schválení projektu ,,Program podpory ozdravných pobytů dětí
z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. předložení žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší, dle důvodové zprávy
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2. úhradu spoluúčasti města na realizaci projektu ,,Program podpory
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ v roce 2014
ve výši 40.600,- Kč z rozpočtu OŠK
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem
předloženého projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení projektu
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
4849/72RM/2013 - Žádost o schválení projektu ozdravných pobytů dětí předškolního věku
v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt ozdravných pobytů dětí
předškolního věku v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné
pobyty“ vyhlášeného Moravskoslezským krajem
2. úhradu spoluúčasti města na realizaci projektu „Příspěvky na ozdravné
pobyty“ z rozpočtu OŠK příp. z příspěvků rodičů
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem
předloženého projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení projektu
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013
4850/72RM/2013 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR a MŠMT____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi
města:
1. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město
(IČ: 00 60 12 50)
poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
projekt: „Nevidíme, neslyšíme“………………………….….14.000,- Kč
financování: z prostředků příspěvkové organizace
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2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
projekt: „Logopedická prevence v Mateřské škole Havířov-Šumbark
Petřvaldská 32/262“ ….……………………………………...103.090,-Kč
financování: z prostředků příspěvkové organizace
3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48)
poskytovatel: ROP Moravskoslezsko
projekt: „Výuka fyziky a chemie v novém kabátě“…………1.850.000,-Kč
financování: z rezervy ekonomického odboru MMH
4. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
(IČ: 62 33 12 30)
poskytovatel: ROP Moravskoslezsko
projekt:“Fyzika nás baví“……………………………………1.000.000,- Kč
financování: z prostředků příspěvkové organizace
5. Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 77)
poskytovatel: ROP Moravskoslezsko
projekt: „INTERAKTIVNÍ VÝUKA – AKTIVNÍ ŽÁK“ ..…570.000,- Kč
financování: z prostředků příspěvkové organizace
6. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01)
poskytovatel: Nadace ČEZ
projekt: „I my si chceme hrát aneb vytvoříme Dětský svět“…360.000,- Kč
financování: z prostředků příspěvkové organizace
4851/72RM/2013 - Program prevence kriminality na rok 2014___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. podání žádostí o dotaci na realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu
prevence kriminality v roce 2014 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, a to:
- projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
- projekt „Spolupráce se vyplatí“
- projekt „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o tři
kamerové body v lokalitě Šumbarku“
- projekt „Asistent prevence kriminality“
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně:
29 800,- Kč na projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
17 800,- Kč na projekt „Spolupráce se vyplatí“
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73 000,- Kč na projekt „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího
systému o tři kamerové body v lokalitě Šumbarku“
27 600,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“
uložit
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu
úprav rozpočtu na rok 2014 ve výši schváleného podílu města na
spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým
výborem pro prevenci kriminality
4852/72RM/2013 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, p.o.______
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru – dárkových balíčků s keramikou v hodnotě
ve výši 1.424,- Kč Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace,
IČ: 751 39 243, se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město, od společnosti
ARBOR MORAVIA s.r.o., IČ 253 83 035, se sídlem Přemyslovců 307/65,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
pověřuje
podpisem darovací smlouvy ředitele Domova seniorů Havířov, příspěvková
organizace.
Z: ředitel DsH
T: prosinec 2013
4853/72RM/2013 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace__________________________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83)
na projekt: Realizace odborných stáží …………………….293.324,- Kč
poskytovatel dotace: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
2. s přijetím účelové dotace max. ve výši 293.324,- Kč.
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4854/72RM/2013 - Přijetí peněžních darů_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí peněžních darů:
1. ve výši 4.830,- Kč od Klubu stolního tenisu a plavání Karviná – KLUBSTEN
Karviná, ul. ČSA 2955/37, 733 01 Karviná – Hranice, IČ 69 20 64 65,
určeného na činnost Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
2. ve výši 6.000,- Kč od IreSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, IČ 26 29 78 50,
na činnosti v rámci sociální služby střediska Denního stacionáře příspěvkové
organizace Sociální služby města Havířova
3. ve výši 600,- Kč od ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c,
158 00, Praha 5 – Jinonice, IČ 61 38 81 22, určeného k vaření polévek
pro klienty střediska Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
4855/72RM/2013 - Souhlas s pořízením investičního majetku – server_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku z vlastních zdrojů příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova (z investičního fondu) – serveru
v ceně max. 250 000,- Kč vč. DPH.
4856/72RM/2013 - Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru – kanceláře
v Kulturním domě Leoše Janáčka Havířov – Podlesí formou
veřejné soutěže__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytového prostoru – kanceláře o celkové výměře
40,8 m² v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka na ulici Dlouhá třída 46,
Havířov – Podlesí za podmínek dle vyhlášky veřejné soutěže.
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2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:
člen: Ing. Eduard Heczko
Bc. Daniel Pawlas
Ing. Petr Smrček
Mgr. Yvona Dlábková
Ing. Daniela Helisová

náhradník: Ing. Jiří Šebesta
p. Alice Hegyi
Bc. Michaela Horňáková
Mgr. Jiří Pasz
p. Hana Rozumová

pověřuje
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže.
Z: ředitelka
MKS Havířov
T: 15.2.2014
4857/72RM/2013 - Žádost o schválení pořízení investičního majetku – osvětlovacího pultu
MA on PC a mobilní pojízdné hliníkové věže BOSS____________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985,
pořízení investičního hmotného majetku - osvětlovacího pultu MA on PC
a mobilní pojízdné hliníkové věže BOSS k zajištění předmětu činnosti PO
dle důvodové zprávy.
4858/72RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3
Územního plánu Těrlicko__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního plánu
Těrlicko v rozsahu přílohy č. 1
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 3 Územního plánu
Těrlicko
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ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu
Těrlicko, tj. Obecnímu úřadu Těrlicko, Ing. Martina Miklendová
Z: vedoucí OÚR
T: 23.12.2013
4859/72RM/2013 - Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
Dopravy Havířov od 1.1.2014_______________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
zrušení slev jízdného na základě žádosti dopravce ČSAD Havířov a.s. pro jeho
bývalé zaměstnance (důchodce) v systému MHD Havířov od 1.1.2014 v tomto
rozsahu:
Z oddílu „Časové jízdenky z čipové karty“ vypustit ustanovení
- 90-denní zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)
180,00 Kč
- roční zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)
720,00 Kč
schvaluje
1. Upřesnění obsahu tarifních ustanovení v rozsahu:
- V bodu 3. Souběh - v první větě doplnit text „mimo jízdenky ODIS“
- V bodu 2. Hraniční zastávky I. pásma uvést číslo linky ve tvaru posledního
trojčíslí
- V bodu 12. Záruka na čipové karty doplnit odkaz na ustanovení nového
občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
2. Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov platné od 1.1.2014
dle Přílohy č. 1 se zapracováním změn dle bodu 1 a vložením ustanovení
do oddílu „Časové jízdenky z čipové karty“
- 90-denní zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)
180,00 Kč
- roční zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)
720,00 Kč
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci
ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 20.12.2013
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4860/72RM/2013 - Uzavření smlouvy na vánoční strom_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy s JUDr. Vilémem Slezákem, bytem Na Bělidle 1179/21,
Havířov – Prostřední Suchá o podmínkách poskytnutí vánočního stromu
pověřuje
primátora města podpisem smlouvy
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
4861/72RM/2013 - Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám č. E/1158/OMH/04,
č. E/1160/OMH/04, č. E/1140/OMH/04 a č. E/1141/OMH/04
uzavřených se zhotovitelem - Ing. Karel Kotula________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vklad části podniku Ing. Karla Kotuly, bytem Selská 1348/33a,
Havířov – Město, IČ: 11562978 do společnosti Zámecký dvůr s.r.o.,
se sídlem U Statku 1/301, Havířov - Bludovice, IČ: 27834395, dle Smlouvy
o vkladu části podniku ze dne 20.11.2013 dle přílohy, kdy součástí
nepeněžitého vkladu části podniku „Ing. Karel Kotula-středisko zeleň“
jsou mj. tyto smlouvy uzavřené se statutárním městem Havířov:
E/1158/OMH/04 ze dne 26.10.2004, E/1160/OMH/04 ze dne 26.10.2004,
E/1140/OMH/04 ze dne 23.09.2004 a E/1141/OMH/04 ze dne 23.09.2004, ve
znění dodatků
schvaluje
1. uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám č: E/1140/OMH/04 ze dne 23.09.2004,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.4.2009 „Opravy a údržba pískovišť
a bezpečnostních zón v činnosti č. 2“ E/1141/OMH/04 ze dne 23.09.2004,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.4.2009 „Opravy a údržba
hřišť a městského mobiliáře v činnosti č. 3“
kterými se upravují identifikační údaje smluvních stran takto:
„1. Objednatel:
statutární město Havířov
se sídlem:
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
ve věcech technických: Ing. Jiří Revenda, vedoucí odboru
komunálních služeb
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Bc. Martin Petr, referent odboru
komunálních služeb
2. Zhotovitel:
Zámecký dvůr s.r.o.
se sídlem:
736 01 Havířov-Bludovice, U Statku 301/1
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 30854
Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kotula, jednatel
ve věcech technických: Ing. Karel Kotula
Ing. Pavel Chroboczek
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:
43-1302310287/0100
IČ:
27834395
DIČ:
CZ27834395
2. uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám č: E/1158/OMH/04 ze dne 26.10.2004,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.2.2010 „Komplexní
údržba veřejné zeleně v okrsku č. 2“ E/1160/OMH/04 ze dne 26.10.2004,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.2.2010 „Komplexní
údržba veřejné zeleně v okrsku č.4“
„1. Objednatel:
statutární město Havířov
se sídlem:
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních:
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
ve věcech technických: Ing. Jiří Revenda, vedoucí odboru
komunálních služeb
Ing. Zdena Mayerová, referent odboru
komunálních služeb
Bc. Martin Petr, referent odboru
komunálních služeb
2. Zhotovitel:
Zámecký dvůr s.r.o.
se sídlem:
736 01 Havířov-Bludovice, U Statku 301/1
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 30854
Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kotula, jednatel
ve věcech technických: Ing. Karel Kotula
Ing. Pavel Chroboczek
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:
43-1302310287/0100
IČ:
27834395
DIČ:
CZ27834395“
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pověřuje
1. Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem dodatků č. 2
ke smlouvám E/1140/OMH/04, E/1141/OMH/04
2. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvám č. E/1158/OMH/04, E/1160/OMH/04
Z: vedoucí OKS
T: 12/2013
4862/72RM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
- vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno______
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit
elektrická energie a zemního plynu pro rok 2014, a to:
Elektrická energie
- v hladině nízkého napětí
1 046,- Kč/MWh
- v hladině vysokého napětí
1 067,- Kč/MWh
Zemní plyn
- v hladině maloodběru
765,- Kč/MWh
- v hladině velkoodběru
786,- Kč/MWh
4863/72RM/2013 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,
Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ – předběžné
oznámení veřejné zakázky _______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,
Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Odkanalizování částí města
Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“
ve znění přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek
pověřuje
společnost AP INVESTING, s.r.o., IČ: 607 12 121, realizací zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,
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Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ v rozsahu § 151
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
zajistit odeslání Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce
do Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti
AP INVESTING, s.r.o.
Z: vedoucí OIV
T: 31.1.2014
4864/72RM/2013 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – upsání 19 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 ( dále též TSH a.s.)
ruší
ke dni 14.3.2013
1. usnesení RMH čís. 3179/47/RM/2012 ze dne 5.12.2012 – Technické služby
Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
- nepeněžitý vklad majetku města na navýšení základního kapitálu
– Příloha č. 1
2. usnesení RMH č. 3180/47RM/2012 ze dne 5.12.2012 – Technické služby
Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
- upsání 16 ks prioritních akcií – Příloha č. 2
3. usnesení RMH č. 3181/47RM/2012 ze dne 5.12.2012 - Technické služby
Havířov a.s.– rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
– sloučení akcií – Příloha č. 3
4. usnesení RMH č. 3182/47RM/2012 ze dne 5.12.2012 - Technické služby
Havířov a.s.– rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
– změna stanov – Příloha č. 4
5. usnesení RMH č. 3380/48RM/2012 ze dne 19.12.2012 - Technické služby
Havířov a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
-změna usnesení – Příloha č. 5
bere na vědomí
1. podání návrhu představenstvem TSH a.s. na zápis usnesení Rady města
Havířova, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady, o zvýšení
základního kapitálu č. 4740/70RM/2013 ze dne 27.11.2013 do obchodního
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dle přílohy č. 6
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2. zprávu představenstva TSH a.s. k upisování nových akcií TSH a.s.
ve znění dle přílohy č. 7
schvaluje
za podmínky, že nedojde k zamítnutí návrhu na zápis usnesení Rady města
Havířova jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu č. 4740/70RM/2013 ze dne 27.11.2013 do obchodního
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
1. upsání statutárním městem Havířov, IČ 00 29 74 88, jako jediným
akcionářem TSH a.s.,15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě
na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 4 ks prioritních akcií
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 s nimiž jsou
spojena zvláštní práva v rozsahu uvedeném ve stanovách TSH a.s. na zvýšení
základního kapitálu TSH,a.s. nepeněžitým vkladem o 7 900 000,- Kč
2. splacení emisního kurzu 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě
na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 4 ks prioritních akcií
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 s nimiž jsou
spojena zvláštní práva v rozsahu uvedeném ve stanovách TSH a.s.
nepeněžitým vkladem města - nemovitostmi na ul. Jarošova 11a
v katastrálním území Šumbark, obec Havířov, LV 10001, v hodnotě
7 900 000,- Kč
3. vydání nových 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno
o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 4 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 s nimiž jsou spojena
zvláštní práva v rozsahu uvedeném ve stanovách TSH a.s.
pověřuje
1. Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem smlouvy o upsání
19 ks prioritních akcií TSH a.s.
2. Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, převzetím 19 ks upsaných
prioritních akcií TSH a.s.
ukládá
1. předložit k podpisu smlouvu o upsání 19 ks prioritních akcií TSH a.s.
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 1/2014
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2. podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku
po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení nepeněžitého vkladu
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 1/2014
3. vydat 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité
hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 4 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 s nimiž jsou spojena zvláštní práva
v rozsahu uvedeném ve stanovách TSH a.s.
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 1/2014
4. rozhodnout o změně stanov TSH a.s. v souladu s rozhodnutím Rady města
Havířova čís. 4740/70RM/2013 ze dne 27.11.2013 a v souladu s tímto
rozhodnutím Rady města Havířova a vyhotovit úplné znění stanov
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 2/2014
5. předat akcionáři 19 ks prioritních akcií TSH a.s. upsaných jeho nepeněžitým
vkladem
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 2/2014
4865/72RM/2013 - Informace o změnách zákona o veřejných zakázkách od 1.1.2014_________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

informaci o změnách zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
od 1.1.2014 dle přílohy č. 1
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4866/72RM/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem
Havířovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi od 1.1.2014_____
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.1.2014 „Zásady pro postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ ve znění přílohy č. 2
4867/72RM/2013 - Kontrola hospodaření příspěvkových organizací_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, k 1. 1. 2014
ukládá
oddělení kontroly MMH provádět kontrolu hospodaření každé příspěvkové
organizace nejméně jednou ročně
pověřuje
primátora města schvalováním pololetních plánů veřejnosprávních kontrol
4868/72RM/2013 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Podniková
čerpací stanice PHM NBS Invest“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti NBS Invest a.s.,
(IČO 25390490) realizace záměru „Podniková čerpací stanice
PHM NBS Invest“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, uvedené v příloze č. 1
pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 18.12.2013
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4869/72RM/2013 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH
v roce 2014______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Harmonogram účasti předsedů jednotlivých komisí RMH na schůzích rady
města v roce 2014 dle přílohy
ukládá
písemně informovat předsedy komisí Rady města Havířova
Z: vedoucí KP
T: 31.12.2013

………………………………….....

...…..…….……………………...

Ing. Zdeněk OSMANCZYK
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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