
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 6. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.01.2015 

 
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.    MMH/674/2015 
 
V Havířově dne: 21.01.2015  
Zapsala:Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 6. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.01.2015 - I. část 

 
203/6RM/2015 - Zvolení ověřovatele 6. schůze RMH, konané dne 14.01.2015 
 
204/6RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2014 
 
205/6RM/2015 - Zpráva druhého ověřovatele o ověření zápisů z valných hromad městských  

společností z 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2014 
 
206/6RM/2015 - Schválení programu 6. schůze RMH konané dne 14.01.2015  
 
207/6RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH  
  
208/6RM/2015 - Výpůjčka notebooků  
 
209/6RM/2015 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti 

Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014, vyhodnocení  
činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova  
za rok 2014  

 
210/6RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
211/6RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 
212/6RM/2015 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní  

agentury, s.r.o. 
 
213/6RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Nová továrna  

pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak“ podle zákona o posuzování vlivů  
                            na životní prostředí 
 
214/6RM/2015 - Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá 
 
215/6RM/2015 - Návrh úspor rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko  

Havířov pro rok 2015 
 

216/6RM/2015 - Změna nájemce části nemovité věci objektu Kulturního domu Petra Bezruče  
2. NP – provozovna textilních služeb 
 

217/6RM/2015 - Návrh úspor v hospodaření Městské knihovny Havířov ve výši 15% oproti  
návrhu rozpočtu na rok 2015 
 

218/6RM/2015 - Návrh možných úspor v hospodaření příspěvkové organizace Správa  
sportovních a rekreačních zařízení Havířov   
 

219/6RM/2015 - Souhlas s uzavřením pracovního poměru a s uzavřením smlouvy o příspěvku  
na poskytování sociálních služeb 
 

220/6RM/2015 - Návrh úspor v hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města  
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221/6RM/2015 - Návrh na opatření ke snížení nákladů hospodaření  na rok 2015  
 
222/6RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 
 

223/6RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
Domov seniorů Havířov 
 

224/6RM/2015 - Návrh opatření ke snížení nákladů organizace Domov seniorů Havířov,  
příspěvková organizace na rok 2015 
 

225/6RM/2015 - Plnění úkolů uložených ředitelům příspěvkových organizací  
 
226/6RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů  

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
          
227/6RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace  poskytnuté 

Moravskoslezským krajem 
 

228/6RM/2015 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  
rok 2015/2016 
 

229/6RM/2015 - Zprávy ze zahraničních pracovních cest ředitelek mateřských škol 
 
230/6RM/2015 - Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o. 
 
231/6RM/2015 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko  
Havířov – kontrolní zjištění  
 

232/6RM/2015 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů 
 
233/6RM/2015 - Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro poskytování  

dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015 
 

234/6RM/2015 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Havířova  

                                          
235/6RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru školství a kultury  

na rok 2015  
 
236/6RM/2015 -  „Modernizace učeben v projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“ 

– vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Základní 
škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

 
237/6RM/2015 - Mimořádná přidělení obecních bytů          
 
238/6RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
239/6RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu a prominutí části  

úroku z prodlení – Dalibor Chocholouš      
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240/6RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Rostislav Jonaš     
 
241/6RM/2015 - Souhlas k umístění provozovny v obecním bytě -  Mgr. Jan Pisak          
 
242/6RM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1,  

k.ú. Havířov-město 
 
243/6RM/2015 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže      
 
244/6RM/2015 - Nabídky na odkoupení nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova) 
 
245/6RM/2015 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá 
 
246/6RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část            
 

247/6RM/2015 - Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 479,  
k.ú. Havířov-město  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
            z 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.01.2015 - I. část  
 
203/6RM/2015 - Zvolení ověřovatele 6. schůze RMH, konané dne 14.01.2015_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu ze 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 
14.01.2015 

 
Bc. Josefa BĚLICU 

 
 
204/6RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2014__________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatelky zápisu z 5. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  17.12.2014 

 
 

205/6RM/2015 - Zpráva druhého ověřovatele o ověření zápisů z valných hromad městských  
společností z 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2014_____________________ 

 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu druhého ověřovatele zápisů z valných hromad městských společností  
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne  17.12.2014 

 
 
206/6RM/2015 - Schválení programu 6. schůze RMH konané dne 14.01.2015_______________  
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14. 01. 2015 
dle upravené přílohy  
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207/6RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
 

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

 
5597/84RM/2014 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ - zahájení 

otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce  

143/5RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice, do 
doby vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká 
rekonstrukce stávajícího a výstavba nového – 1.etapa“ 

 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující 

 
3397/50/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká – 

rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“    
 

úkoly: krátkodobé 
 

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     

5318/79RM/2014 Žádosti o změnu účelu užívání části nemovité věci 
5619/84RM/2014 Areál Merkur – zpracování záměru využití 
5861/90RM/2014 Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech a výpůjčce 

nemovitostí s:  
Vysokou školou sociálně správní, Institutem celoživotního 
vzdělávání Havířov o.p.s.  
Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL 
o.p.s.  
Mateřskou školou MATEŘINKA s.r.o. 

5883/90RM/2014 Odprodej přebytečného majetku 
25/2RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti   
26/2RM/2014 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce,a.s. 
35/2RM/2014 ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. 

U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 

73/3RM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní 
dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní kroužky 
havířovských středních škol 
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82/3RM/2014 Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 
2014 

86/3RM/2014 OŘ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 
hřiště - vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky   

87/3RM/2014 Odprodej přebytečného majetku – Mudra Radim, Fukala 
Vladislav 

108/4RM/2014 ZPŘ/15/OKS/13 – Revitalizace zeleně na území statutárního 
města Havířov – dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKS/855/2014  

115/5RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
119/5RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy  

o uplatňování územního plánu města Petřvaldu 
120/5RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému 

projednání návrhu změny č. 13 Územního plánu obce Karviná 
121/5RM/2014 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka - v působnosti valné hromady – schválení 
programu, volba orgánů 

123/5RM/2014 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka - v působnosti valné hromady – schválení smluv o 
výkonu  funkce - vč. odměny pro jednatele společnosti 

125/5RM/2014 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka  v působnosti valné hromady – schválení smluv  
o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

126/5RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - schválení programu, volba 
orgánů 

136/5RM/2014 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – schválení smluv o 
výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva 

138/5RM/2014 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – schválení smluv o 
výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

145/5RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti  
151/5RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu změny 

stávající lokality CZ0813455 – Mokřad u Rondelu 
163/5RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – označení místa, 

kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby – 
ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková 
organizace 

164/5RM/2014 Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem 
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního 

165/5RM/2014 Zrušení zadávacího řízení – VZ/76/OŠK/14 - „Pobyty žáků 
ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“ a vyhlášení 
nového zadávacího řízení 

167/5RM/2014 Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ Sukova, ZŠ M. 
Kudeříkové, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Moravská, ZŠ a MŠ Na 
Nábřeží, od 1. 1. 2015 

174/5RM/2014 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2015 
Rada města Havířova 

176/5RM/2014 Cena pro stočné na rok 2015 
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177/5RM/2014 Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města 
pro rok 2015  

181/5RM/2014 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů 
Havířov, p.o. 

182/5RM/2014 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu 
z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Domovem seniorů Havířov, p.o. 

187/5RM/2014 Souhlas s přijetím dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace  z rozpočtu Regionální rady na projekt Autobusová 
zastávka místní komunikace ul. Kpt. Jasioka       

190/5RM/2014 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě 

191/5RM/2014 ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. 
U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření 
Dodatku  
č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 

194/5RM/2014 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady na projekt „Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu 
– revitalizace majetku Města“        

 
  
208/6RM/2015 - Výpůjčka notebooků________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                                                 
                                                                         
výpůjčku 34 ks notebooků zn. Acer Aspire ES1-512-C5RZ členům Zastupitelstva 
města Havířova, uvedeným v příloze č. 1, a to na dobu do uplynutí mandátu 
jednotlivých zastupitelů 
 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru Ing. Jiřinu Zvěřinskou podpisem smluv o výpůjčce 
s jednotlivými vypůjčiteli 

 
                                Z: vedoucí ORG 
                                           T: 31.01.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
209/6RM/2015 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti 

Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014, vyhodnocení  
činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova  
za rok 2014________________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené Výroční 
zprávy za rok 2014 a příloh č. 1-6  
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d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  

________________________________________________________________________________ 
   
210/6RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
 
- č.12, o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b  Havířov- Šumbark  
   .................... 
- č.19, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 459/3 Havířov- Šumbark  
   .................... 
- č.47, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark  
   ....................  
- č.25, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4 Havířov- Šumbark  
   .................... 
- č.25, o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1  Havířov- Šumbark  
   .................... 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  
  

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.2.2015 
________________________________________________________________________________ 
         
211/6RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu 
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.   
    jednotlivým nájemcům v období od  1.12.2014 do 1.1.2015  na  základě   
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

________________________________________________________________________________ 
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212/6RM/2015 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní  
agentury, s.r.o._____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í  
 
výsledek provedení kontrol nebytových prostor ve správě Městské realitní 
agentury, s.r.o., dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
  
213/6RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Nová továrna  

pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak“ podle zákona o posuzování vlivů  
                            na životní prostředí_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti Mölnlycke Health 
Care ProcedurePak s.r.o. (IČO 02948231) realizace záměru „Nová továrna pro 
výrobu zdravotních setů ProcedurePak“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 26.1.2015 
 
 
214/6RM/2015 - Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířova schválit   
 
A - záměr prodeje pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m2  
      společnosti Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. se sídlem 
      Karviná –Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem  
      výstavby a následného provozování průmyslového závodu pro výrobu  
      zákaznických setů 
  
B - prodej pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o výměře 2 632 m2  

        a pozemku parc.č. 2759/8, ost. komunikace o výměře 55 m2,  
      celkem  2 687 m2, vše v kat. území Dolní Suchá společnosti Mölnlycke  
      Health Care ProducerePak s.r.o. se sídlem Karviná –Nové Město,  
      Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby  
      a následného provozování průmyslového závodu pro výrobu zákaznických  
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      setů, a to za tržní kupní cenu pozemků ve výši 977 050,- Kč  
      (tj. cca 363,60 Kč/m2)  + 2 095 450,- Kč (hodnota zpevněné plochy) 
      + 2 800,- Kč (cena za zpracování znaleckého posudku), 
      celkem za 3 075 300,- Kč + DPH 
 
1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena  
    smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“), s ujednáními těchto  
    podmínek: 
 
    a) při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu  
         ve výši 1 845 180,- Kč   
 
    b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění  
        od realizace sjednaného účelu BKS, společnost uhradí městu smluvní  
        pokutu ve výši 770 000,- Kč, město vrátí společnosti uhrazenou část  
        kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,  
 
    c) v případě, že ve lhůtě 24 měsíců od účinnosti BKS nebude městu doručeno   
        pravomocné stavební povolení, město má právo odstoupit od BKS,  
        společnost uhradí městu smluvní pokutu ve výši 770 000,- Kč, město vrátí  
        společnosti uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,  
    
     d) společnost je povinna stavbu průmyslového závodu pro výrobu  
         zákaznických setů napojit na centralizované zásobování teplem ( CTZ), 
         v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu  
         ve výši 1.000.000,- Kč, 
 
2. kupní smlouva (dále jen „KS“) se společností bude uzavřena do 60 dnů  
    ode dne, kdy společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební  
    povolení, s ujednáními těchto podmínek:    
 
    a) společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 1 230 120,- Kč  
        + DPH do 30 dnů od uzavření KS, 
 
    b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení  
        celé kupní ceny, 
 
    c) společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným  
        pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS  
        na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této  
        podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč, 
 
    d) společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu  
        vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému 
        účelu, ke kterému byly prodány,  tj. k výstavbě a následnému provozování 
        průmyslového závodu pro výrobu zákaznických setů   v případě nedodržení  
        této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, 
 
    e) společnost je povinna zahájit užívání  a  provozování průmyslového závodu 
        pro výrobu zákaznických setů do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického  
        práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky,  
        může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši  
       1.000.000,- Kč, 
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    f) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního  
        povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od  KS odstoupit s tím,  
        že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,  
 
    g) v případě odstoupení od KS ze strany města je společnost povinna uvést  
        pozemky do původního stavu , tj. do stavu před uzavřením KS,  do 3 měsíců  
        od doručení oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní  
        strany jinak, 
 
    h) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,  
 
    ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti  
          v KS město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý  
          jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků    
 
     i) společnost je povinna zajistit, aby stavba průmyslového závodu pro výrobu  
        zákaznických setů byla po dobu provozování napojena na centralizované  
        zásobování teplem, v případě nedodržení této podmínky město uplatní  
        smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora, a Bc. Ivana Bureše, náměstka 
primátora, jednáním se společností Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o.  
o výši kupní ceny a podmínkách prodeje pozemků pro výstavbu a následné 
provozování průmyslového závodu pro výrobu zákaznických setů 
 

Z: Ing. Heczko,  
     Bc. Bureš 

    T: pro ZMH 26.1.2015 
 
u k l á d á  
 
zpracovat soubor pobídek pro společnost Mölnlycke Health Care  
ProducerePak s.r.o. 

 
Z: Ing. Heczko,  
     Bc. Bureš 
T: 1/2015 

 
 
215/6RM/2015 - Návrh úspor rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko  

Havířov pro rok 2015_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
návrh úspor rozpočtu organizace pro rok 2015, předložené Městským kulturním 
střediskem Havířov, příspěvkové organizace, IČ: 00317985, dle důvodové zprávy  

________________________________________________________________________________ 
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216/6RM/2015 - Změna nájemce části nemovité věci objektu Kulturního domu Petra Bezruče  
2. NP – provozovna textilních služeb___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu nájemce části nemovité věci o celkové výměře 14,85 m2 ve 2. NP objektu 
Kulturního domu Petra Bezruče – provoz textilních služeb z nájemce p. Šárka 
Žluvová, IČ: 70319235, bytem ....................  na nájemce Profa Kids Havířov o.p.s., 
Dolní Tošanovice 11, 739 53, IČ: 01550942 

________________________________________________________________________________ 
 
217/6RM/2015 - Návrh úspor v hospodaření Městské knihovny Havířov ve výši 15% oproti  

návrhu rozpočtu na rok 2015_________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o navrhovaných úsporách v hospodaření příspěvkové organizace 
Městská knihovna Havířov dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
218/6RM/2015 - Návrh možných úspor v hospodaření příspěvkové organizace Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov______________________________   
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
návrh možných úspor v hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních  
a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754 v oblasti nákladů v roce 2015 

________________________________________________________________________________ 
 
219/6RM/2015 - Souhlas s uzavřením pracovního poměru a s uzavřením smlouvy o příspěvku  

na poskytování sociálních služeb______________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření pracovního poměru v profesi všeobecná sestra pro středisko  
    Domácí ošetřovatelská péče 
 
2. uzavření Smlouvy o příspěvku na poskytování sociálních služeb s obcí  
    Horní Bludovice se sídlem Bludovice č. p. 434 zastoupenou starostkou  
    p. Janou Pohludkovou 

________________________________________________________________________________ 
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220/6RM/2015 - Návrh úspor v hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města  
Havířova ve výši 15 % oproti návrhu rozpočtu na rok 2015_______________ 
 
Rada města Havířova 
 
bere na vědomí 
 
návrh úspor v hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města 
Havířova oproti návrhu rozpočtu na rok 2015 ve výši: 
 
- úspora v položce Spotřeba materiálu vč. DDHM o částku 50 tis. Kč, 
- úspora v položce Spotřeba energie o 50 tis. Kč, 
- úspora v položce Cestovné o 5 tis. Kč, 
- úspora v položce Ostatní služby – kurzy, semináře o 10 tis. Kč. 
úspora celkem 115 tis. Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
221/6RM/2015 - Návrh na opatření ke snížení nákladů hospodaření  na rok 2015___________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
návrh opatření ke snížení nákladů hospodaření na rok 2015 příspěvkové 
organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
ul. Tajovského 1156/1 v Havířově - Podlesí 

________________________________________________________________________________ 
 
222/6RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem  
J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí věcného daru – 19 ks podložek 
„Dynasit“ v hodnotě 14 440 Kč od dárce Martek Medical a.s., IČ: 476 75 934,  
se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov 
 

                    Z: ředitel DsH 
           T: leden 2015 

________________________________________________________________________________ 
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223/6RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
Domov seniorů Havířov_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova, jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace 
Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243 
 
s o u h l a s í 
 
s právním jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v: 
uzavření Ujednání o ceně, Dohody o poskytování záloh za odběr tepelné energie 
pro rok 2015 a Diagramu na dodávku a odběr tepla s dodavatelem tepelné energie 
– Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, DIČ: CZ45193410 

 
           Z: ředitel DsH 
           T: leden 2015 

________________________________________________________________________________ 
 
224/6RM/2015 - Návrh opatření ke snížení nákladů organizace Domov seniorů Havířov,  

příspěvková organizace na rok 2015___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
návrh opatření ke snížení nákladů příspěvkové organizace Domov seniorů 
Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město  
pro rok 2015  

                    Z: ředitel DsH 
           T: 2015 

________________________________________________________________________________ 
                                                                
225/6RM/2015 - Plnění úkolů uložených ředitelům příspěvkových organizací_______________  
 

Rada města Havířova   
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
přehledy stávajících závazků a pohledávek s plněním v roce 2015 vyšším než 50 
tis. Kč (bez DPH) nebo s plněním v roce 2015 delším než 30 dnů a informaci o 
právních jednáních, která hodlají učinit v roce 2015 s plněním trvajícím déle než 
30 dnů, nebo na základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla PO 
povinnost zaplatit částku vyšší než 50.000,- Kč těchto příspěvkových organizací 
města: 
- Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS), 
- Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK), 
- Správa sportovních a rekreačních zařízení, IČ 00 30 67 54 (dále jen SSRZ) 
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ 00 84 74 70    
   (dále jen SANTÉ), 
- Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH), 
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43  
   (dále jen DSH) 
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u k l á d á  
 
1. Předložit návrh na vyhlášení společných zadávacích řízení, zejm. na služby 

 
Z: ředitelé PO 
T: 2/2015 

  
2. Příspěvkové organizaci SSRZ předložit všechny smlouvy s hokejovými kluby 
 

Z: Ing. Wicher 
T: na RMH 4.2.2015 

________________________________________________________________________________ 
 
226/6RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů  

příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_______  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07) 
    - v celkové výši 460,- Kč od Huga Kielara, .................... – učební pomůcky – 
PEŠEK (sada), 
    - v celkové výši 550,- Kč od Anny Tamášové, ....................,  
       736 01 Havířov-Šumbark – pohádkové čepičky, 
 
2. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34) 
    - v celkové výši 689,- Kč od Miroslava Gottfrieda, ....................,  
       736 01 Havířov (IČ: 61 93 57 27) – ovoce na Mikuláše, 
 
3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62 33 12 21) 
    - v celkové výši 26 564 od Vojty a Evy Filsákových,  
       společnost VINAMET CZ s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město  
       (IČ: 26 84 51 48) – uhrazení stravného pro 10 žáků školy v období  
       leden-červen 2015, 
 
4. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,        
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) 
    - v celkové výši 2 208,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  
       Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 – uhrazení stravného na druhé pololetí  
       školního roku 2014/2015 pro žákyni školy ze sociálně slabé rodiny v rámci  
       charitativního projektu, 
 
5. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
    - v celkové výši 923,- Kč od Miroslava Gottfrieda, ....................,  
       736 01 Havířov (IČ: 61 93 57 27) – ovoce na Mikuláše 

________________________________________________________________________________ 
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227/6RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace  poskytnuté 
Moravskoslezským krajem__________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace příspěvkovou organizací města: 
 
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
(IČ: 00 60 12 50) 
 
poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
projekt: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2015 
předpokládaná výše dotace:……………………………………cca 889 000,00 Kč 
financování:……. ………….bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

________________________________________________________________________________ 
 
228/6RM/2015 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  

rok 2015/2016______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do logopedických tříd  
    při Mateřské škole Havířov - Podlesí Čelakovského 4/1240,  
    příspěvková organizace a Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba7/1403,  
    příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 ve dnech 23.  
    a 24. února 2015, 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. 
 
2. termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách na území    
    města Havířova pro školní rok 2015/2016 ve dnech 12. a 13. května 2015,  
    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. 
 
u k l á d á 
 
oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelkám mateřských škol 
zřízených statutárním městem Havířov  

          
            Z: vedoucí OŠK  

                                           T: leden 2014 
________________________________________________________________________________ 
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229/6RM/2015 - Zprávy ze zahraničních pracovních cest ředitelek mateřských škol_________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Litvy Bc. Zuzany Novákové,  
    ředitelky Mateřské školy „U kamarádů“, Havířov-Podlesí  
    Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, dle přílohy č.1 
 
2. zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Polska Bc. Miroslavy Turecké,  
    ředitelky Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 dle přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
  
230/6RM/2015 - Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o.___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 2 mandátní smlouvy ze dne 22. 12. 2011 uzavřené mezi 
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o., s účinností 
od 15. 1. 2015, který zahrnuje změnu přílohy č. 10 mandátní smlouvy – 
Podpisový vzor, kterým se mění oprávněné osoby mandatáře ve znění dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc.  Ivana Bureše podpisem dodatku 
č. 2 mandátní smlouvy zn. 2022/OŠK/2011 ze dne 22. 12. 2011 

 
                                                                                                             Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                             T: leden 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
231/6RM/2015 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko  
Havířov – kontrolní zjištění__________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
obsah Protokolu č. 66/2014 vyhotoveného dne 19. 11. 2014 kontrolní skupinou 
oddělení kontroly Magistrátu města Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 
u k l á d á 
 
- příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  
  se sídlem Hlavní třída 31a, Havířov-Město, IČ: 00 31 79 85 v souladu  
  s ustanoveními § 28 odst. 6 písm. c), odst. 7 písm. d) a odst. 8 zákona  
  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  
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  pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové  
  kázně ve výši 26.822,98 Kč  
- odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat Městskému  
  kulturnímu středisku Havířov oznámení o uložení odvodu za porušení  
  rozpočtové kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova   

 
          Z: vedoucí OŠK 
          T: leden 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
232/6RM/2015 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů____ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u je   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
 
I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický  
   pracovník školy a školského zařízení“: 
 
1. Mgr. Aleně Borbélyové ze Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město  
    Na Nábřeží, příspěvková organizace 
 
2. Mgr. Dagmaře Csatové ze Základní školy Havířov-Podlesí  
    Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 
 
3. Mgr. Marcele Matyášové ze Základní školy Havířov-Šumbark  
    Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 
 
4. Mgr. Kateřině Minarovičové ze Základní školy Havířov-Šumbark  
    M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
 
5. paní Janě Prefetové ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka,  
    Havířov-Podlesí, Vrchlického 1a/1471, příspěvková organizace 
 
II. udělení ocenění žákům/studentům v kategoriích „Žák“  
     a „Student střední školy“: 
 
1. Lukáši Kupkovi za 1. místo v krajské ekologické soutěži  
    z 6. krajské ekologické konference pro ZŠ v MSK na téma „Motýli  
    přezimující v bunkrech“, ze Základní školy Havířov-Město  
    Gorkého 1/329 okres Karviná 
 
2. Petru Maršálkovi za 1. místo v regionálním kole 20. ročníku soutěže  
    Autoopravář junior 2014, kategorie: Karosář, 5. místo ve finále 20. ročníku  
    soutěže Autoopravář junior 2014,  
    kategorie: Karosář, ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark,  
    Lidická 1a/600, příspěvková organizace 
 
 



 
USNESENÍ 

z 6. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.01.2015 

20 

3. Šimonu Karchovi za 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole 
    fyzikální olympiády kategorie E, 2. místo v krajském kole, kategorie C,  
    7. místo v krajském kole, kategorie A; 1. místo v okresním,  
    1. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie Z9;  
     vítězství v celostátní soutěži Matfyz FEAT, z Gymnázia Havířov-Město   
     Komenského 2, příspěvková organizace  
 
4. Veronice Novotné za 1. místo krajského kola dějepisné olympiády, 11. místo 
     v celostátním kole dějepisné olympiády, ze Základní školy Havířov-Město  
     1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 
 
III. udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy,  
      víceletého gymnázia“: 
 
kolektivu studentů víceletého gymnázia ve složení: Kateřina Bouchalová, Šimon 
Karch, Josef Štefl za 1. místo v celostátní soutěži Matfyz z FEAT (fyzikální 
experimenty atraktivně) v kategorii do 16 let), z Gymnázia Havířov-Město 
Komenského 2, příspěvková organizace  
 
u k l á d á                                                            
 
1. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, 
    žákům/studentům a kolektivu/družstvu 
2. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků,  
    žáků/studentů a kolektivu   

           Z: vedoucí OŠK 
           T: březen 2015 
________________________________________________________________________________________________           
 
233/6RM/2015 - Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro poskytování  

dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. rozdělení schváleného objemu finančních prostředků v celkové výši  
    32 737 000,- Kč určených pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
    Havířova v roce 2015 do jednotlivých oblastí dle upravené přílohy č. 1  
    tohoto materiálu,   
2. poskytnutí dotací pro příjemce jmenovitě uvedené v upravené příloze  
    č. 1 tohoto materiálu,  
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací s jmenovitě uvedenými příjemci  
    ve schválené výši  finančních prostředků dle upravené přílohy č. 1,   
    za předpokladu, že ke dni podpisu smlouvy příjemci prokážou bezdlužnost vůči  
    městu, vůči příspěvkovým organizacím města a vůči obchodním společnostem 
    s majetkovou účastí města  
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pověřit  
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí dotace,   
a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč  

________________________________________________________________________________________________ 
 
234/6RM/2015 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Havířova____________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Havířova schválených Zastupitelstvem města Havířov dne 23. 9. 2013, čís. 
944/20ZM/2013, kdy  bod 3.6. článku III nově zní takto:  
„Mzdy, odměny a obdobná plnění funkcionářům a zaměstnancům v oblasti sportu 
s výjimkou vedoucích zájmových kroužků základních a středních škol“ 
 
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost a žadatele o dotace o 
schválené změně v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Havířova 

________________________________________________________________________________                                                        
   
235/6RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru školství a kultury  

na rok 2015________________________________________________________  
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OŠK na rok 2015 
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
236/6RM/2015 -  „Modernizace učeben v projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“ 

– vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Základní 
škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  
    “Modernizace učeben v projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“ 
 
      rozdělení předmětu plnění na části:  ano 
 
     část A audiovizuální technika a ICT vybavení v učebnách chemie a fyziky 
     část B nábytek včetně souvisejících stavebních prací, vodoinstalace  
     a elektroinstalace v učebně chemie a skladu chemikálií/přípravně  
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     část C učební pomůcky do předmětů chemie, fyzika a přírodopis  
     následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:    ne        
    čerpání dotace:     ano 
      
3. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
- Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem: 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
   Valchařská   3261/17, IČO: 26843935, www.zmpartner.cz, 
- SYSTEMCONTROL s.r.o., se sídlem: 722 00 Ostrava-Třebovice,  
   U Kadlubku 5159/6, IČO: 28579216, www.systemcontrol.cz,  
- Mgr. Břetislav Baar, se sídlem: 700 30 Ostrava-Dubina,  
   Václava Jiřikovského 143/36, IČO: 60804114, www.skolaservis.cz,  
- EDUKA CENTRUM s.r.o., se sídlem: 785 01 Šternberk, Bezručova 1166/14,  
   IČO: 28567111,   www.edukacentrum.cz,  
- Ing. Bedřich Doležel, se sídlem: 742 60 Petřvald, Petřvald 335,  
   IČO: 13246674, www.dina.cz,  
- MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem: 741 01 Nový Jičín, Palackého 1135/27,  
   IČO: 16627971, www.multip.cz,  
- CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky, s.r.o., se sídlem: 160 00 Praha 6,   
   Velvarská 1698/31, IČO: 25783688, www.pieron.cz, 
- Didaktik s.r.o. Hodonín, se sídlem: 696 01 Rohatec, okres Hodonín,  
   Revoluční 1, IČO: 48532576, www.didaktik.cz 
- RNDr. Karel Martyčák, se sídlem: 602 00 Brno-Veveří, Úvoz 546/124,  
   IČO: 48861626, www.ucebnipomucky.cz  
 
4. varianty nabídky:   ne 
          
5. dobu realizace veřejné zakázky:        Předpokládaný termín zahájení plnění:      
                                                                  3/2015  

 
    Termín ukončení:    nejpozději do 30 kalendářních dnů  
    od podpisu smlouvy (u všech částí) 
    
6. základní hodnotící kritérium:                nejnižší nabídková cena bez DPH  

(u všech částí) 
 
7. základní kvalifikační předpoklady (u všech částí):   
    - v rozsahu dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
      v platném znění - čestným prohlášením  
      
8. profesní kvalifikační předpoklady (u všech částí): 
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné  
      evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání 
      nabídky (prostá kopie) 
    - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu  
      odpovídajícím   předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícího 
      příslušné živnostenské oprávnění   či licenci (prostá kopie)  

     

http://www.zmpartner.cz/
http://www.systemcontrol.cz/
http://www.skolaservis.cz/
http://www.edukacentrum.cz/
http://www.dina.cz/
http://www.multip.cz/
http://www.pieron.cz/
http://www.didaktik.cz/
http://www.ucebnipomucky.cz/
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9. ekonomická a finanční způsobilost (u všech částí):  
    - čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
      veřejnou zakázku 
 
10. technické kvalifikační předpoklady (pouze u části B):  
      - vzorky některých položek předmětu plnění a certifikát prokazující  
        požadované vlastnosti  
 
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
 
člen: 
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 
Mgr. Jiří Kotaška, ředitel příspěvkové organizace 
Mgr. Martin Kuča, vyučující ICT a fyziky  
Ing. Jiří Kovačík, projektový manažer 
Mgr. Rudolf Šimek, člen ZMH 
Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury 
 
náhradníci:  
Mgr. Ondřej Pletánek, ICT koordinátor příspěvkové organizace  
Ing. Michaela Foberová, vyučující chemie a fyziky 
Mgr. Marie Darebníková, statutární zástupce řed. školy 
Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení OŠK 
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

 
12. způsob realizace zadávacího řízení:  listinnou formou 

________________________________________________________________________________ 
     
237/6RM/2015 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  
    ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v lokalitě  
    Havířov-Šumbark p. Světluši Polákové, t.b.  ....................,  
    Havířov-Šumbark       
 
2. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v  lokalitě Havířov-Šumbark p. Lence Dvořákové, t.b.  ....................,  
    Havířov-Šumbark       
 
t r v á 
 
3. na usnesení č. 3561/52RM/2013 ze dne 27.02.2013 v souvislosti s opakovanou  
    žádostí p. Marcely Tabarové, t.b.  ...................., o mimořádné  
    přidělení obecního bytu, kterým potvrdila usnesení č. 2153/35RM/2012  
    ze dne 25.04.2012   

________________________________________________________________________________ 
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238/6RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
    přistoupení p. Jana Šalomona, trvale bytem ...................., Havířov-Šumbark  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+3 v domě na ul. Akátová 459/3  
    v Havířově-Šumbarku, jehož nájemkyní je jeho matka Bc. Julie Šalomonová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Jolany Dolíškové, trvale bytem ...................., Havířov-Město  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+2 v domě na ul. Husova 545/5  
    v Havířově-Městě, jehož nájemcem je přítel p. Miroslav Černý 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Josefa Plíška, trvale bytem ...................., Havířov-Podlesí 
    a p. Jiřího Plíška, t.b. Studentská 1150/16, Havířov-Podlesí k nájemní smlouvě  
    o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě na ul. Studentská 1150/16  
    v Havířově-Podlesí, jehož nájemcem je jejich matka p. Monika Plíšková 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Ivo Skočka, trvale bytem ...................., Havířov-Město 
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 18, vel. 1+3 v domě na  
    ul. Švabinského 995/3 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jeho otec   
    p. Alois Skoček 
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Jana Žudera, trvale bytem ...................., Havířov-Šumbark  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. Jarošova 748/4a  
    v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem je jeho matka  p. Milena Žuderová  
     pod podmínkou, že  p. Milena Žuderová a p. Jan Žuder  uzavřou splátkový  
     kalendář na úhradu dlužné částky evidované MRA, s.r.o.  
 
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
    přistoupení manž. Patrika Koláře, trvale bytem ...................., 
    Havířov-Podlesí a Michaely Kolářové Demlové, trvale bytem .................... 

                                ...................., Havířov-Podlesí  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3  
                                 v domě na ul. 17. listopadu 1107/28, v Havířově-Podlesí, jehož nájemcem  
                                 je  p. Antonín Platoš 

 
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Radomíra Remeše, trvale bytem ....................,  
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě  
    na ul. Slovanská 1218/4 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jeho matka  
    p. Karla Remešová 
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8. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
    přistoupení p. Pavly Bartošové, trvale bytem ....................,  
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě  
    na ul. Hlavní třída 440/69 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je její druh  
    Petr Sabo  
 
9. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Radima Sobka, trvale bytem ...................., Havířov-Město  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě na ul. Tesařská 320/3  
    v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jeho teta p. Karla Doušová 
 
10. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení p. Vladimíra Janoštíka, trvale bytem ...................., 
      Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě 
      na ul. Tolstého 936/2 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jeho matka   
      p. Karin Římanová 
 
11. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení p. Elišky Hochmuthové, trvale bytem ....................,  
      Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+4 v domě  
      na ul. Slovanská 1221/3 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je její matka   
      p. Gabriela Navrátilová 

________________________________________________________________________________ 
      
239/6RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu a prominutí části  

úroku z prodlení – Dalibor Chocholouš________________________________         
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 2  o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
    období v domě na ul. Akátová 459/3  v Havířově-Šumbarku  s  
    p. Daliborem Chocholoušem, t.b. ...................., Havířov - Šumbark  
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena  
    v souladu s Kriterii přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérové byty     
 
2. prominutí části úroku z prodlení ve výši  13.818,- Kč  
    panu Daliboru Chocholoušovi, t.b. ...................., Havířov-Šumbark  
    pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá  
    část úroku z prodlení ve výši 13.818,- Kč jmenovaným řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________      
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240/6RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Rostislav Jonaš____________________     
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši  92.131.,- Kč  p. Rostislavu Jonaši, 
t.b. ...................., Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
       
241/6RM/2015 - Souhlas k umístění provozovny v obecním bytě -  Mgr. Jan Pisak__________          
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
umístění provozovny s předmětem podnikání Psychologické poradenství  
a diagnostika v obecním bytě č. 9  o vel. 1+3  v domě na ul. Slezská 766/2 
v Havířově – Městě, jehož nájemcem je p. Mgr. Jan Pisak,  
t.b. ...................., Těrlicko – Horní Těrlicko, podnikající pod Mgr. Jan Pisak,  
se sídlem Lesní  633/14, Těrlicko - Horní Těrlicko. IČO: 02607638    

________________________________________________________________________________ 
 
242/6RM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1,  

k.ú. Havířov-město_________________________________________________ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 , zeleň o výměře cca 199 m2   
a parc.č. 3940/1, ost.plocha o výměře cca 110 m2 , kat. území Havířov-město  
společnosti VPV TRADING  OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Výškovice,  
Nováčkova 717/5, IČ 25845543 k vybudování obslužné komunikace a výsadbě 
zeleně u objektu Hotelu Rudolf 

________________________________________________________________________________ 
 
243/6RM/2015 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže____________________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č.. 1197/87  k.ú. Prostřední Suchá, 
odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2888-49/2014 a nově označenou jako 
pozemek parc.č. 1197/276 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Rostislavu 
Fečíkovi, bytem ...................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého 
posudku   

________________________________________________________________________________ 
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244/6RM/2015 - Nabídky na odkoupení nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova)_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře 7736 m2, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1102  
na ulici Mánesova, stavba občanského využití, žádnému z uvedených zájemců  
 
schválit odstoupení od záměru prodeje nemovité věci 

________________________________________________________________________________ 
 
245/6RM/2015 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit odkoupení pozemků parc.č. 1248/2, zeleň o výměře 1059 m2,   
parc.č. 1248/15, zeleň o výměře 222 m2, vše v kat. území Prostřední Suchá 
od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,  
Gregorova 2582/3, IČO 27769143  
 
o d k l á d a  
 
rozhodnutí o odkoupení pozemků parc.č. 1409/2, orná půda o výměře 19 081 m2,  
parc.č. 1409/4, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1 225 m2  

a parc.č. 1409/20, ost.plocha, manipulační plocha o výměře 4 m2,  
vše v kat. území Prostřední Suchá 
od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,  
Gregorova 2582/3, IČO 27769143,  

________________________________________________________________________________ 
  
246/6RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část__________            
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města  Prostřední  
Suchá, Dolní Suchá“   
 
A)zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení,  
    provozování a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí  
    kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,  
    k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma  
    a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,  
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A1. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/2 v rozsahu  310,58 m2 a 4 ks šachtice   
       dle GP 2826-50F/2013, dále  parc. č. 123/1,  parc. č. 125/2  a  parc. č. 125/4  
       v celk. rozsahu 88,36 m2 a 2 ks  šachtice  dle GP 2826-50B/2013    
       povinný:  Petr Kwiczala, ...................., Havířov – Město   
       hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (100,- x 398,94) + (500,- x 6) = 42.894,- Kč 
 
A2. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 87 v celk. rozsahu  380,07 m2 a 3 ks  šachtice  
       dle GP 2826-50E/2013 a  dle GP 2826-50B/2013    
       povinný: manž. Antonín Lanc, Olga Lancová, ....................,  
                      Havířov – Prostřední Suchá   
       hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (100,- x 380,07) + (500,- x 3) = 39.507,- Kč 
 
A3. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 66 v rozsahu  5,37 m2  dle GP 2826-50B/2013  
       povinný:  Matulová Naděžda, ...................., Havířov – Prostřední Suchá 
       hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 5,37) = 671,- Kč 
 
A4. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  94/2,  parc. č. 95/1 a  parc. č. 95/2  
       v celk. rozsahu 340,23 m2 a 2 ks  šachtice  dle GP 2826-50B/2013    
       povinný: manž.  Čestmír Váňa, Šárka Váňová, ....................,  
                      Havířov – Prostřední Suchá   
       hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- x 340,23) + (500,-x 2) = 43.529,- Kč 
 
A5. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 102/1 v  rozsahu  188,05 m2 a 2 ks  šachtice  
       dle  GP 2826-50B/2013    
       povinný:  manž.  Miroslav Mašek, Jaroslava Mašková, ....................,  
                       Havířov – Životice,   
       hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- x 188,05) + (500,-x 2) = 24.506,- Kč 
 
A6. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/5 v  rozsahu  285,54 m2 a 3 ks  šachtice  
       dle GP 2826-50B/2013    
       povinný: Dalibor Sochorek,  .................... 
       hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- x 285,54) + (500,-x 3) = 35.708,- Kč 
 
A7. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/6  a  parc. č. 125/9  v celk.  
       rozsahu 307,81 m2 a 3 ks  šachtice  dle GP 2826-50B/2013    
       povinný:  EUROLINE s.r.o., Kostelní 373/3, 735 42 Horní Těrlicko,   
                       IČ: 619 42 341  
       hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, 
       tj. (100,- x 307,81) + (500,- x 3) = 32.281,- Kč 
 
A8. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 248/1 v  rozsahu  3,55 m2 a 1 ks  šachtice  
       dle  GP 2826-50B/2013    
       povinný:  Lumír Kozel, ...................., Havířov – Prostřední Suchá 
       hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- x 3,55) + 500,- = 944,- Kč 
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A9. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 136/1 v  rozsahu  219,71 m2 a 2 ks  šachtice  
       dle  GP 2826-50E/2013    
       povinný: manž. René Mrozek, Anna Mrozková, ....................,  
                      Havířov – Prostřední Suchá 
       hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (100,- x 219,71 ) + (500,- x 2)  = 22.971 ,- Kč 
 
A10. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  136/6  a  parc. č. 177/1 v celk.  
         rozsahu  8,55 m2 dle GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Kamila Charvátová, ....................,  
                         Havířov – Prostřední Suchá a Jiří Švidrnoch, ....................,  
                         735 81 Nový Bohumín 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 8,55) = 1.069,-Kč 
 
A11. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  177/2 v  rozsahu  49,87 m2 a 1 ks šachtice  
         dle GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Jiří Švidrnoch, ...................., 735 81 Nový Bohumín 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 49,87) +500,- = 6.734,-Kč 
 
A12. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 139/1 a  parc. č. 140/1 v celk.  
         rozsahu 128,91 m2 a 1 ks  šachtice  dle GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Libuše Svrčinová, ...................., Havířov – Prostřední Suchá   
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 128,91) + 500,- = 13.391,- Kč 
 
A13. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 139/2 a  parc. č. 140/3 v celk.  
         rozsahu 93,21 m2 a 1 ks  šachtice  dle GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Svatoslav Chrobák, ...................., Havířov – Město   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 93,21)+ 500,- = 12.151,- Kč 
 
A14. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 141 v  rozsahu  29,17 m2  
         dle GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Ondřej Štark, ....................,  Havířov - Podlesí 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 29,17 ) = 3646,-Kč 
 
A15. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 155/7 v  rozsahu  5,24 m2  
         dle GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Danuše Santariusová,  ....................,  
                         Havířov – Prostřední Suchá 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2, tj. (100,- x 5,24 ) = 524,- Kč 
 
A16. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 159/1,  parc. č. 159/2  a  parc. č. 160/2 v celk.  
         rozsahu  241,72 m2 a 2 ks  šachtice  dle GP 2826-50E/2013  a parc. č. 158 
         v rozsahu 58,65 m2 dle GP 2826/50G/2013  
         povinný: JUDr. Lubomíra Binová, ....................,  
                        Havířov – Prostřední Suchá   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 300,37 ) + (500,-  x 2) = 38.546 ,-Kč 
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A17. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 160/1 v  rozsahu  159,28 m2 a 2 ks  šachtice  
         dle  GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Zbigniew Koźusznik, ....................735 14 Orlová -Lutyně 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 159,28) + (500,- x 2) = 20.910,- Kč 
 
A18. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 162/1 v  rozsahu 73,43  m2 a 1 ks  šachtice  
         dle  GP 2826-50E/2013    
         povinný:  manž. Mgr. Martin Malík a Mgr. Jana Malíková,  
                         ...................., 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 73,43)+ 500,- = 9.679,- Kč 
 
A19. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 166/6  a  parc. č. 173  v celk.  
         rozsahu  402,48 m2 a 3 ks  šachtice  dle GP 2826-50E/2013    
         povinný: Karla Sztefková,  ....................,  
                        Havířov – Prostřední Suchá   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 402,48 ) + (500,-  x 3) = 51.810,- Kč 
 
A20. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 171/1, parc. č. 171/2, parc. č. 171/3   
         a  parc. č. 172  v celk. rozsahu  306,12 m2 a 3 ks  šachtice   
         dle GP 2826-50E/2013    
         povinný: Karel Sztefek, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,     
         tj. (125,- x 306,12 ) + (500,-  x 3) =  39.765,- Kč 
 
A21. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 179 v  rozsahu 42,02  m2 a 1 ks  šachtice  
         dle  GP 2826-50E/2013    
         povinný:  Zdeněk Slowik, ...................., 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 42,02) + 500,- = 4702,- Kč 
 
A22. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2346/1  v  rozsahu 47,65  m2   
         dle  GP 2826-50G/2013    
         povinný:  manž. Vladimír Škutek, Milada Škutková,  ....................,  
                         Havířov – Prostřední Suchá   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2   
         tj. (125,- x 47,65 ) = 5.956 ,- Kč 
 
A23. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2362  v  rozsahu 49,05  m2   
         dle  GP 2826-50G/2013    
         povinný: Viliam Kolár, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
         tj. (125,- x 49,05)  = 6.131 ,- Kč 
 
A24. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2367  v  rozsahu 49,23  m2   
         dle  GP 2826-50G/2013    
         povinný: Martin Valášek, ...................., Havířov – Prostřední Suchá 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2   
         tj. (125,- x 49,23)  = 6.154 ,- Kč 
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A25. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665  v  rozsahu 772,14  m2 a 9 ks  šachtic,  
         dle  GP 2826-50G/2013    
         povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 196 
         - Anna  Stanieková, .................... 
         - Danuše Santariusová,  .................... 
         - Jaroslava Tomisová,  .................... .................... 
         - Lubomír Tomis, .................... 
         - Karel Sztefek, .................... 
         - Karla Sztefková, .................... 
         - Romana Balcárková, .................... 
         - Josef Adámek, .................... 
         - Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
           Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143 
         hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 772,14) + (500,- x9)  = 81.714,- Kč,  
         (k podílu Asental Land, s.r.o., + DPH) 
 
A26. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2 v celk. rozsahu 708 m2   
         dle  GP 2894-239/2014    
         zatížený výtlačným potrubím kanalizace a přípojkou NN,      
         povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
                        Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. 100,- x 708 = 70.800,- Kč, 
 
A27. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2065, parc. č. 2076 a parc. č. 2077/2  v celk.   
         rozsahu 94,79 m2  dle  GP 1156-53F/2013    
         povinný:  manž. Roman Vintrocha, Lucie Vintrochová, ....................,    
                         Havířov – Dolní Suchá 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2   
         tj. (125,- x 94,79)  = 11.849 ,- Kč 
 
A28. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2072/1 a parc. č. 2074 v celk.  rozsahu 61,25  m2         
         a 1 ks  šachtice dle  GP 1156-53F/2013     
         povinný: manž. Milan Gerla, Lucie Gerlová, ....................,  
         Havířov – Dolní Suchá   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 61,25) + 500,- = 8.156,- Kč 
 
A29. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2072/2 v rozsahu 79,91  m2 a 1 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53F/2013     
         povinný: manž. Roman Bystroň, Jaroslava Bystroňová,  ....................,  
                        Havířov - Město     
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 79,91) + 500,- = 10.489,- Kč 
 
 
 
 
 
A30. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2078/2,  parc. č. 2078/3,  parc. č. 2079  
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         a parc. č. 2081 v celk.  rozsahu 200,43  m2 a 4 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53F/2013     
         povinný: Jaromíra Hrbáčková, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 200,43) + (500,- x4)= 22.043,- Kč 
 
A31.k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2105, v rozsahu 8,86 m2  dle  GP 1156-53F/2013    
        povinný:  manž. Vincent Fečo, Janka Fečová, .................... 
        hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 8,86) = 1.108,- Kč 
 
A32. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, v celk.   
         rozsahu 152,45  m2 a 3 ks  šachtice dle  GP 1156-53F/2013     
         povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 152,45) + (500,- x3) = 20.556,- Kč 
 
A33. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2264 v rozsahu 91,71  m2 a 2 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53F/2013  a  parc. č. 2262 v rozsahu 5,47 m2  a 1 ks  šachtice,   
         dle GP 1156- 53E/2013 
         povinný: Veronika Kastnerová, Petr Kastner, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 97,18) + (500,- x3) = 13.648,- Kč 
 
A34. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2271 a parc. č. 2273, v celk.  rozsahu 222,9  m2  
         a 2 ks  šachtice dle  GP 1156-53F/2013     
         povinný: Radomír Janda, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 222,9) +(500,- x2)= 23290,- Kč 
 
A35. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2281 v rozsahu 62,34  m2 a 2 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53F/2013 a   dále parc. č. 2039/3, parc. č. 2040/3  
         a parc. č. 2281 v celk. rozsahu 411,88m2  a  5 ks  šachtic   
         dle GP 1156-53D/2013,   
         povinný: Šárka Veselá, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 474,22) + (500,- x7)= 50.922,- Kč   
 
A36. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/3, v rozsahu 53,87 m2   
         dle  GP 1156-53E/2013    
         povinný: Radka Zahradníčková, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 53,87) = 6734,- Kč 
 
A37. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/4, v rozsahu 53,97 m2   
        dle  GP 1156-53E/2013    
         povinný: manž. Petr Kempa, Jarmila Kempová, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 53,97) = 6746,- Kč 
 
A38. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/5 v rozsahu 10,96  m2 a 1 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53E/2013     
         povinný: Vladimír Nohel, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
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         tj. (125,- x 10,96) + 500,- = 1.870,- Kč 
 
A39. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/7 v rozsahu 76,73  m2 a 2 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53E/2013     
         povinný: spoluvlastníci dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 555   
         - Vladimír Nohel, .................... 
         - manž. Petr Kempa, Jarmila Kempová, Nám. .................... 
         - manž. Viliam Senko, Ludmila Senková, ....................  
        - Radka Zahradníčková, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 76,73) + (500,- x 2) = 10.591,- Kč 
 
A40. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2116 v rozsahu 92,64  m2 a 2 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53E/2013     
         povinný: Zlatuše Bradová, ...................., 
                        Ludmila Sedlaříková,  ....................,   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 92,64) + (500,- x 2) = 12580,- Kč 
 
A41. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2120/2, v rozsahu 3,05 m2   
         dle  GP 1156-53E/2013    
         povinný: Ludmila Sedlaříková,  ....................,   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 3,05) = 381,- Kč 
 
A42. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2121 v rozsahu 292,41  m2 a 3 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53E/2013     
         povinný: Daniela Trnková, Milan Trnka, ....................    
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 292,41) + (500,- x 3) = 38.051,- Kč 
 
A43. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2223/2, parc. č. 2224/2,  parc. č. 2225  
         a parc. č. 2226 v celk. rozsahu  252,25  m2 a 3 ks  šachtice  
         dle  GP 1156-53E/2013     
         povinný: Jiří Kudrna, Ivana Kovácsová, ....................,   
                        Havířov – Dolní Suchá    
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 252,25) + (500,- x3) = 26.725,- Kč   
 
A44. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2491/11, parc. č. 2566/1,  parc. č. 2567,   
         parc. č. 2595, parc. č. 2598 a  parc. č. 2599  v celk. rozsahu  378,79  m2  
         a 4 ks  šachtice dle GP 1145-53C/2013     
         povinný: Waloszek Radek, ....................    
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 378,79) + (500,- x 4) = 49349,- Kč 
 
A45. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2520 v rozsahu 15  m2 a 1 ks  šachtice  
         dle  GP 1145-53C/2013     
          povinný:  Richard Tesař, ...................., 
                          David Kaluža,  ....................      
           hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
           tj. (125,- x 15) + 500,-  = 2.375,- Kč 
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A46. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2528 v rozsahu 102,7  m2 ,   
         dle  GP 1145-53C/2013     
         povinný:  Jiří Rojík, Miroslav Rojík, oba ....................,  
                         Havířov – Dolní Suchá       
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. 125,- x 102,7 = 12838,- Kč 
 
A47. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2566/15 v rozsahu 47,93  m2  a 2 ks  šachtice,  
         dle  GP 1145-53C/2013 a dále parc. č. 366/1, parc. č. 366/2 a  parc. č. 366/3  
         v celk. rozsahu 237,47 a 2 ks šachtice dle GP 1145-53 E/2013     
         povinný: spoluvlastníci dle spoluvlastnických podílů zapsaných  
         na LV 67, 68 a 91 
         - Skulina Josef, ...................., 
         - Bolek Karel, Bolková Marie, .................... 
         - Kyzlinková Nataša, ...................., 
         - Rojík Miroslav, Rojík Jiří, oba ....................       
         - Skulina Ivan, .................... 
         - Tkáč Jaroslav, ....................,  
         - Fukala Luděk, ...................., 
         - Waloszek Radek, ....................,    
         - Kožušník Josef, ....................,  
         - Kozielová Marie, ...................., 
         - Pěčka Radim, ....................,  
         - Kunčický Pavel, ....................,  
         - Przeczek Jan, ....................,  
         - Paličková Ilona, ...................., 
         - Pilníková Miroslava, ....................,  
         - Zawadzká Martina, ....................,  
         - Stachová Zdeňka, ...................., 
         - STING uzavřený investiční fond a.s., 1. Máje 540 Třinec, Staré Město, 
         - Schnürch Edvard, Schnürchová Helena, ....................,  
            785 01 Šternberk, 
         - Valek Josef, Valková Eliška, ....................,       
         - Juřica Michal, ....................,  
         hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 285,4) + (500,- x4) = 30.540,- Kč 
 
A48. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2491/12 v rozsahu 14,18  m2,   
         dle  GP 1145-53C/2013     
         povinný:  METASOFT META a.s. v likvidaci, Karlínské náměstí 59/12,  
                        186 00 Praha, Karlín, IČ: 471 16 137 
         hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m2 , tj. 100,- x 14,18 = 1.418,-Kč    
 
 
 
A49. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2018 v rozsahu 423,77  m2 a 5 ks šachtice  
         dle  GP 1156-53D/2013     
         povinný:  Jana Wilczková, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 423,77) + (500,-x5 ) = 55.471,- Kč 
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A50. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2024, v rozsahu 0,56 m2  dle  GP 1156-53D/2013    
         povinný: Rajdus Karel, Rajdusová Hana, ....................,  
                         Havířov – Dolní Suchá 
                        Gottwaldová Kristina, ....................,   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 0,56) = 70,- Kč 
 
A51. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2026  a parc. č. 2036  v celk. rozsahu 159,26 m2  
         dle GP 1156-53D/2013     
         povinný: Karel Kocur , Anna Kocurová , ....................,  
                        Havířov – Dolní Suchá,  
                        Vanda Szturcová, ...................., Havířov – Dolní Suchá,                 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
         tj. 125,- x 159,26 = 19.908,- Kč 
 
A52. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2037  a parc. č. 2038  v celk. rozsahu 298,86 m2  
         2 ks  šachtice, dle  GP 1156-53D/2013     
         povinný: Anna  Cyžová, .................... 
                        Danuta Kandziaová, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 298,86) + (500,-x 2) =30.886,- Kč   
 
A53. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2282, v rozsahu 64,34 m2   
         dle  GP 1156-53D/2013    
         povinný:  Rostislav Novák, Emma Nováková, ....................,  
         Havířov -Šumbark   
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
         tj. (125,- x 64,34) = 8.043,- Kč 
 
A54. k. ú. Dolní Suchá, parc. č.  2303  v rozsahu 13,39 m2 a 1 ks šachtice,  
        dle GP 1156-53D/2013     
        povinný: Jiřina Mlčáková, .................... 
        hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
        tj. (125,- x 13,39) + 500,- = 2.174,- Kč 
 
A55. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2325  a parc. č. 2327  v celk. rozsahu 489,54 m2  
         a 5 ks  šachtice, dle  GP 1156-53D/2013     
         povinný: podíloví spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 140  
         - Kristina Zachwiejová, ....................,  
         - JanaWolná, ...................., 
         - Anna Kowal, ...................., 
         - Bronislaw Zender, .....................                  
         hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 489,54) + (500,-x 5) = 51.454,- Kč   
 
 
A56 k. ú. Dolní Suchá, parc. č.  2124/3  v rozsahu 87,8  m2 a  1 ks šachtice,  
        dle GP 1156-53G   /2013     
        povinný: Leopold Nekarda. Věra Nekardová, ....................,  
                       Havířov – Město  
        hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
        tj. (100,- x 87,8) + 500,- = 9.280,- Kč  
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A57. k. ú. Šumbark, parc. č. 2163, parc. č. 2314, parc. č. 2315,   
         v celk. rozsahu 635  m2 a 6 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013     
         povinný: Jan Kutlák, .................... 
                        Anna Kutláková,  .................... 
                        Havířov – Prostřední Suchá, 
         hodnota pozemkové služebnosti: 
         paní  Kutláková:  300,-Kč/m2 + 2000,-Kč/1 ks šachtice,  
                                      tj. (300,- x 635) + (2000,- x 6) =  202.500 ,- Kč   
         pan Kutlák: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
                             tj. (100,- x635) +(500,- x 6) = 66.500,- Kč 
         s tím, že každý vlastník obdrží 1/2 vypočtené částky  
 
A58. k. ú. Šumbark, parc. č. 2204 a parc. č. 2205/2,  v celk. rozsahu 70 m2 

            a 2 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013     
         povinný: Jiří Holík, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 70) + (500,- x 2) = 9.750,- Kč 
 
A59. k. ú. Šumbark, parc. č. 2206/1, parc. č. 2299  v celk.  rozsahu 582 m2  
         a 6 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013     
         povinný: Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, .................... 
                        Havířov - Šumbark 
         hodnota pozemkové služebnosti:  
         za 26 m2 sjednáno 100,-Kč/m2, tj. (100,- x 26) = 2600,- Kč,  
         za 556 m2 sjednáno 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 556) + (500,-x6) = 72.500,- Kč, tj, celkem 75.100,-Kč 
 
A60.  k.ú. Šumbark, parc. č. 2221 a parc. č. 2223,  v celk. rozsahu 232 m2  
          a 1 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013     
          povinný:  Jan Adámek, .................... 
          hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
          tj. (100,- x 232) +500,- = 23.700,- Kč 
 
A61. k. ú. Šumbark, parc. č. 2227 a parc. č. 2228,  v celk. rozsahu 232 m2  
         a 2 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013     
         povinný: podíloví spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 668  
         - Zdenka Pachlová, .................... 
         - Štěpán Potyš, Jiřina Potyšová, .................... 
         - Jana Schreiberová, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 232) + (500,- x2) = 24.200,- Kč  
 
 
 
A62. k. ú. Šumbark, parc. č. 2297, v  rozsahu 401 m2 a 4 ks  šachtice  
         dle  GP 1631-36/2013     
         povinný: dle podílů zapsaných na LV 95 
         - Vanda Rajdusová, .................... 
         - Jana Kaštovská, .................... 
         - Pavla Tomanová, .................... 
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         - Bronislava Króliczková, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 401) + (500,- x 10) = tj. max. 52.125,- Kč,        
 
A63. k. ú. Šumbark, parc. č. 2300,  parc. č. 2306, parc. č. 2310 a  parc. č. 2313  
         v celk. rozsahu 941 m2 a 10 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013     
         povinný:  Emília Kocurová,  .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti:100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (100,- x 941) + (500,-x10)  = 99.100,- Kč 
 
A64. k. ú. Šumbark, parc. č. 2311/3,  v rozsahu 31 m2 dle  GP 1631-36/2013     
         povinný:  Martin Kocur,  .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  tj. (100,- x 31) = 3.100,- Kč 
 
A65. k.ú. Šumbark, parc. č. 2183/1,  v rozsahu 74 m2 a 1ks  šachtice   
         dle  GP 1630-36/2013     
         povinný:  Pavlína Ožanová, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2+ 500,-Kč/1 ks šachtice,  
         tj. (125,- x 74) + 500,- = 9.750,-Kč 
 
A66. k. ú. Šumbark, parc. č. 2187,  v rozsahu 59 m2 dle  GP 1630-36/2013     
         povinný:  Libor Przybyla, .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2  tj. (125,- x 59) = 7.375,- Kč 
 
A67. k. ú. Šumbark, parc. č. 2188/1,  v rozsahu 34 m2 a 1ks  šachtice   
         dle  GP 1630-36/2013     
         povinný:  Pavla  .................... 
         hodnota pozemkové služebnosti:100,-Kč/m2+ 500,-Kč/1 ks šachtice, 
         tj. (100,- x 34) + 500,- = 3.900,-Kč 
 
B) výkup pozemků zastavěných kalovými čerpacími stanicemi a příjezdy    
 
B1.  výkup  části pozemku parc. č.  1409/2,  k.ú. Prostřední Suchá,  
        o výměře 950 m2, dle GP č. 2893-239/2014, zastavěného kalovou čerpací  
        stanicí ČS-5,  příjezdem ke kalové čerpací stanici, stokou R a výtlakem  
        V-5 splaškové kanalizace, včetně šachtic a přípojky NN,    
        vlastník: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
                       Gregorova 2582/3.        
        kupní cena: bude stanovena dle cenových přepisů platných v době výkupu   
 
B2. výkup části pozemku parc. č. 1889/2,  k.ú. Dolní Suchá, o výměře 399 m2,  
       dle GP č. 1191-44/2014, zastavěného kalovou čerpací stanicí  ČS-3  
       a příjezdem ke kalové čerpací stanici,      
       vlastník: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
                     Gregorova 2582/3. 
       kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době výkupu 

________________________________________________________________________________ 
247/6RM/2015 - Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 479,  

k.ú. Havířov-město_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
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n e s c h v a l u j e  
 
uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 479, ost. komunikace o výměře 2 
193 m2, k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází zpevněné plochy- chodníky, 
hlídané parkoviště včetně prostoru sloužícího k podnikání  vlastníkem nemovitých 
věcí, společností REALIS-INVEST, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Svojsíkova 
1596, IČO 25871478 a úhradu bezdůvodného obohacení 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 6. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.01.2015 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
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přijatých na 6. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.01.2015 - II. část  
 
248/6RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
 
249/6RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti  
   
250/6RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
 
251/6RM/2015 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, 

k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi 
 

252/6RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá 
 
253/6RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

Ukončení nájmu dohodou 
 
254/6RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
255/6RM/2015 - Žádost o snížení nájemného 
 
256/6RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem  
 
257/6RM/2015 - Úvěrový rámec – finanční toky – závěrečná zpráva 
 
258/6RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 126. – 128.  
 
259/6RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 1. – 3.  
 
260/6RM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

leden – listopad 2014 
261/6RM/2015 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
 
262/6RM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění  

dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou linkovou dopravou a  
změna způsobu financování   

 
263/6RM/2015 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností 

                           
264/6RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska 
 
265/6RM/2015 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2015  
 
266/6RM/2015 - Žádost o schválení projektu „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní  

hřiště“ předkládaného v rámci IPRM Přitažlivé město Havířov  
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 

 
267/6RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

268/6RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
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269/6RM/2015 - Zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov 
 
270/6RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení změny smlouvy o výkonu funkce 
člena a předsedy dozorčí rady společnosti 
 

271/6RM/2015 - Písemnost adresovaná RMH - zimní údržba 2014    
 
272/6RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
273/6RM/2015 - Přijetí účelové dotace Ministerstva dopravy na zabezpečení skenování pro  

potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 
 

274/6RM/2015 - Darovací smlouva o darování věci movité  - SDH Albrechtice   
 
275/6RM/2015 - Přijetí věcného daru  
 
276/6RM/2015 - Změny v Komisích RMH 
 
277/6RM/2015 - Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova 
 
278/6RM/2015 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2015  
  
279/6RM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova   
 
280/6RM/2015 - Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
281/6RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
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            z 6. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.01.2015 - II. část  
 
248/6RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene jako služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 
2662/1, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat a v právu 
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „ BKS 
1312000033/147950, STL plynovod a přípojky plynu“, č. stavby 59633, včetně 
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů dle GP č. 2889 – 
752/2014 ze dne 10.12.2014 při výměře 10 m2 ve prospěch oprávněné společnosti 
RWE GasNet, s. r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ : 
272 95 567, čímž se rozšiřuje služebnost schválená RMH usn. č. 
5561/84RM/2014 ze dne 23.7.2014, výše úhrady se nemění 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 
věcného břemene  

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
249/6RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti_______________________________________  
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 849/1, 
k.ú.Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky, vodovodní přípojky dle 
GP č. 3839 – 4/2014 ze dne 7.2.2014 a sjezdu dle GP č. 3921 - 81/2014 ze dne 
22.10.2014 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 884/23, k.ú. Bludovice jehož 
součástí je rozestavěná budova, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 
Ing. Radim Řeháček a Doc. Ing.Lenka Řeháčková, Ph.D.,  
oba bytem .................... za jednorázovou úhradu ve výši 1.750,- Kč + DPH, při 
celkové výměře 14 m2 (umístění kanalizační přípojky), za jednorázovou úhradu ve 
výši 1.750,- Kč + DPH, při celkové výměře 14 m2  

(umístění vodovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč  
+ DPH, při celkové výměře 12 m2 (umístění sjezdu) 
 
 
 
 
p o v ě ř u j e 
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                          Z: vedoucí OSM 

                                                                                             T: 30.6.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
250/6RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 625, 
1190/2, k.ú. Šumbark spočívající v uložení a udržování kanalizačního potrubí DN 
800 v rámci stavby :  
„ Havířov – Šumbark, ul. Lidická – rekonstrukce stoky BII“ dle GP č. 1713 - 
66/2014 ze dne 2.12.2014, ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. října 1235/169, Mariánské 
Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČ : 451 93 665 za jednorázovou  úhradu  ve výši 
215.000,- Kč + DPH, při  celkové výměře 1.075 m2 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
251/6RM/2015 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, 

k.ú. Havířov-město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi__________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
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 .................... 
, IČ: 67681310, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2.2015 do 31.1. 2016 
    - za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
 
2. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,  
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    o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním, ul. Železničářů      
    v Havířově – Městě,  
    pro pana Petra Hadaše, bytem ....................,  
    IČ:  87134942,  
    za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2015 do 31.1. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 3 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 ...................., IČ: 73354058,  
    za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1.3.2015 do 28.2. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 3 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,  
    ...................., IČ: 73354058,  
za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1.3.2015 do 28.2. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH, s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 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, ...................., IČ: 73899291,  
za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2.2015 do 31.1. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 1 měsíc 

________________________________________________________________________________ 
 
252/6RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem pozemku parc.č. 2745, zahrada o výměře 1911 m2, k.ú. Prostřední 
Suchá, spolunájemkyní paní Daniele Vítkové, bytem ...................., za účelem 
zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s  účinností od 
1.2.2015, za nájemné shodné s nájemní smlouvou  
č. 746/OSM/13 
a 



 
USNESENÍ 

z 6. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.01.2015 

45 

      
ukončení pronájmu pozemku  parc.č. 2745, zahrada o výměře 1911 m2,  
k.ú. Prostřední Suchá,  panu Stanislavu Pščolkovi, bytem ...................., za účelem 
zahrady, dohodou ke dni 31.1.2015 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 746/OSM/13 a dohody o ukončení 
nájmu 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                      T: 31.3.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
253/6RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

Ukončení nájmu dohodou____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci - prostor sloužící k podnikání  
    o výměře 135,57 m2 v přízemí budovy ul. Jaroslava Seiferta 8, Havířov-Město,  
    spolku MÁMA centrum z.s., IČ: 03481051, k pořádání předporodních kurzů  
    a související přednáškovou činnost a poradenskou činnost na podporu  
    těhotných, podporu rodičovství, výchovu dětí, podporu žen a prarodičů  
 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 15,80 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 13,72 m2  

      v 1. poschodí hlavní budovy objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,  
    Havířov-Podlesí, nájemcům p. Otmaru Briosimu, IČ: 68910517,  
    a p. Markétě Doležalové, IČ: 47983906, dohodou k 31. 1. 2015 
 
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 15,80 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 13,72 m2  

      v 1. poschodí hlavní budovy objektu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, 
    Havířov-Podlesí. Prostory jsou přednostně určeny k pronájmu ke  
    zdravotnickým účelům. 
 
4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6,  
    Havířov-Podlesí, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
    1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 500,- Kč/m2/rok bez DPH  
    2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
    4) Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna herna, 
        restaurace. 
 
 
5. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
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    o celkové výměře 75,84 m2 v přízemí obytného domu Národní tř. 6,  
    Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
    1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 1 300,- Kč/m2/rok bez DPH  
    2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
    4) Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna herna,  
        restaurace. 
 
6. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 29,60 m2  v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město,  
    formou veřejné soutěže, za podmínek: 
   1) Nájemné je stanoveno  v minimální výši  3.000,- Kč/m2/rok bez DPH.  
   2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
   3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
   4) Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna herna. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky soutěže  
dle bodu 4., 5., 6. usnesení 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 19. 1. 2015 
 _______________________________________________________________________________ 
 
254/6RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání   
    o výměře 53 m2 v přízemí obytného domu na ul. Astronautů 9,  
    Havířov-Město, nájemci Českému svazu žen o. s., IČ: 00442801, dohodou  
    k 31. 1. 2015 
 
   pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 53 m2     
   v přízemí obytného domu na ul. Astronautů 9, Havířov-Město, spolku Český  
   svaz žen z.s., pobočný spolek Havířov, IČ: 00442801, jako kancelář spolku, za  
   podmínek: 
   - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
   - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2015 
 
2. ukončení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,40 m2  
    v suterénu obytného domu na ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, nájemkyni  
    p. Kataríně Čierňavové, dohodou k 31. 1. 2015 
 
   pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,40 m2 v suterénu  
   obytného domu na ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, p. Romanu Klúglovi, jako  
   sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
   - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
   - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2015 
3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 23,42 m2 v suterénu  



 
USNESENÍ 

z 6. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.01.2015 

47 

    zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. Stavos  
    Stavba a.s., IČ: 44739494, jako technické zázemí, za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
4. ukončení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 115,47 m2 ve 2. poschodí části H objektu Radnice,  
    Svornosti č. p. 86/2, Havířov-Město, nájemci MUDr. Vilému Herokovi,  
    IČ: 49591720, dohodou k 31. 1. 2015 
 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové    
    výměře 115,47 m2 ve 2. poschodí části H objektu Radnice, Svornosti č. p. 86/2,  

                                Havířov-Město, spol. Stomatologická ordinace Svornosti 2 s.r.o., IČ: 03508455,   
                                jako stomatologickou ordinaci, za podmínek: 

   - nájemné 1.152,- Kč/m2/rok bez DPH  
   - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2015 
 
5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 38,94 m2 v 1. poschodí objektu na Národní tř. 1541/14a,  
    Havířov-Město, p. Radce Zahradníčkové,  
    IČ: 67713050, jako kancelář a sklad pro reklamní činnost, za podmínek: 
   - nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH  
   - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
6. ukončení nájmu části nemovité věci -  prostoru sloužícího k podnikání č. 307  
    o výměře 58,80 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 26 m2  
    ve 3. nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, Palackého 2,  
    Havířov-Město, nájemci spol. FULL PROJECT s.r.o., IČ: 27106209,  
    dohodou k 31. 1. 2015 
 
    pronájem části nemovité věci -  prostoru sloužícího k podnikání č.  104a,b o  
    výměře 37,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2  
    v přízemí 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. 2. 2015,  
      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 
 
    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. Nájemné je stanoveno ve výši: 
    - za provozní plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH  
n e s c h v a l u j e 
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7. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 207  
    o výměře 59,20 m2  a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2  

      ve 2. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,  
    ul. Palackého 2, Havířov-Město, sdružení Profa Kids Havířov o.p.s.,  
    IČ: 01550942, k využití jako klubovna pro dětský mažoretkový soubor  
    za smluvní nájemné 500,- Kč/měsíc a odpovídajícímu snížení záloh za služby 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy dle bodu 4. usnesení 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 3. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
255/6RM/2015 - Žádost o snížení nájemného__________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící 
k podnikání o výměře 147,45 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 23, 
Havířov-Město, nájemci spol. KLERO spol. s r.o., IČ: 60323981, z původní výše 
nájemného 2.069,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného 1.300,- 
Kč/m2/rok bez DPH za celý prostor o výměře 147,45 m2, od 1. 2. 2015 

 
  
256/6RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – místnosti sloužící k podnikání č. 215 o celkové 
výměře 12,53 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, Svornosti 
86/2, Havířov-Město, nájemci Ing. Pavlu Sládkovi, IČ: 73271934,  
pro JUDr. Martina Frische, IČ: 71446699, jako advokátní kancelář  
a kancelář insolventního správce, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
 
257/6RM/2015 - Úvěrový rámec – finanční toky – závěrečná zpráva______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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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. 

________________________________________________________________________________ 
 
258/6RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 126. – 128.___  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 126. – 128., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 126. – 128. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2014: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 877 217,69 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 869 518,11 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 53 573,65 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 6 747,00 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 947 378,93 tis. Kč 
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 040 618,07 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 683 089,77 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 901,47 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 41 832,64 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 
 odbor organizační 239 080,95 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 15 324,30 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 267 622,14 tis. Kč 
 odbor investiční výstavby 436 397,00 tis. Kč 
 odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 
 Městská policie Havířov 75 184,13 tis. Kč 
 odbor ekonomický 560 861,72 tis. Kč 
 oddělení strategického rozvoje 6 598,19 tis. Kč 
 kancelář primátora 16 970,23 tis. Kč 
b) příspěvky organizacím 357 528,30 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 1 202,47 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 853,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 1 019,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 864,40 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 562,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 985,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 
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 MŠ Okružní 653,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 435,11 tis. Kč 
 MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 820,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 1 039,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 878,40 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 509,88 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 196,84 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 864,60 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 365,16 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 340,52 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 3 017,86 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 3 281,92 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 3 870,20 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 579,36 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 162,84 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 764,92 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 336,16 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 1 894,24 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 634,60 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 135,84 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 5 921,40 tis. Kč 
 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 789,27 tis. Kč 
 Domov seniorů Havířov 42 065,25 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 19 714,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 42 938,25 tis. Kč 

 
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

13 499,24 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 37 062,00 tis. Kč 

 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 36 699,14 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 83 343,43 tis. Kč 
III. Financování celkem +163 400,38 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +256 294,00 tis. Kč 
 splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních účtech +170 080,38 tis. Kč 

________________________________________________________________________________ 
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259/6RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 1. – 3.________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit 
a)  rozpočtová opatření č. 1. – 3., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 3. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2015: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 555 871,94 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 22 256,00 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 632 337,94 tis. Kč 
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 454 476,88 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 178 773,88 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 38 293,00 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 
 odbor organizační 209 000,00 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 13 822,00 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 255 625,00 tis. Kč 
 odbor investiční výstavby 149 723,00 tis. Kč 
 odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 
 Městská policie Havířov 75 002,70 tis. Kč 
 odbor ekonomický 393 358,94 tis. Kč 
 oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 
 kancelář primátora 19 794,24 tis. Kč 
b) příspěvky organizacím 275 703,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 705,00 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
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 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 2 705,00 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 3 300,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 4 038,00 tis. Kč 
 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 090,00 tis. Kč 
 Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 18 252,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 43 000,00 tis. Kč 

 
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

11 715,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 

 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 32 188,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 32 737,00 tis. Kč 
III. Financování celkem -101 395,06 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 
 splátky jistin úvěrů -144 384,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních účtech +42 988,94 tis. Kč 

 
________________________________________________________________________________ 
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260/6RM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – listopad 2014________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – listopad 2014, dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
261/6RM/2015 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě mezi statutárním městem Havířov jako budoucím prodávajícím, manžely 
Jaroslavem a Zdeňkou Švarnými jako původními  budoucími  kupujícími  a 
manžely Stanislavem a Jarmilou Játiovými  jako novými budoucími kupujícími  
dle přílohy č. 1  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dohody 
o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 1/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
262/6RM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění  

dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou linkovou dopravou a  
změna způsobu financování__________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. Koncept financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou  
    linkovou osobní dopravou formou příspěvku, placeného Moravskoslezskému 
    kraji 
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2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění  
    Dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou  
    dopravou – oblast Českotěšínsko mezi statutárním městem Havířov  
    a Moravskoslezským krajem dle přílohy  
 
pověřit náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 03/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
263/6RM/2015 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností___________________ 

                           
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e    
  
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat Obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností ve znění  
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
264/6RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu pro náměstka primátora pro sociální rozvoj, pana  
Mgr. Daniela Vachtarčíka, ředitelku ASTERIXU – Střediska volného času 
Havířov, paní Bc. Evu Kiedroňovou, do Chorvatska ostrova Murter - města 
Murter a ostrova Hvar – města Vrboska, k prověření lokalit, rekreačních areálů 
včetně veškerého příslušenství určených k realizaci pobytů dětí a seniorů v roce 
2015, která se uskuteční ve dnech od 27.01. do 31.01.2015 

________________________________________________________________________________ 
 
265/6RM/2015 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2015_______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rekondičně-ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.1 
    s plánovaným rozpočtem …………………………... 1 620 000,- KČ  
 
2. tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním  
    postižením a jejich zákonných zástupců  
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.2 
    s plánovaným rozpočtem ………………….…………. 192 000,- Kč 
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3. týdenní příměstské tábory dětí 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.3 
    s plánovaným rozpočtem …………………………..168 000,- Kč 
 
4. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením na Slovensku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.4 
    s plánovaným rozpočtem ………………………….. 444 000,-Kč 
 
5. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů na Slovensku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.5 
    s plánovaným rozpočtem ………………………….. 438 000,- Kč 
 
6. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů v Chorvatsku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.6 
    s plánovaným rozpočtem ………………….………..448 000,- Kč 
 
7. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů  
    v tuzemsku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.7 
    s plánovaným rozpočtem ………………………… 550 000,-Kč 
 
u k l á d á  
 
1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, tuzemský  
    letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním postižením  
    a jejich zákonných zástupců a týdenní příměstské tábory    
   

Z: ředitelka ASTERIXU  
T: červenec, srpen 2015 

 
2. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  
    na Slovensku a seniorů na Slovensku a v Chorvatsku 

Z: vedoucí OSV,     
     ředitelka SANTÉ  
T: srpen, září 2015 

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

          Z: vedoucí OSV  
T: květen až říjen 2015 

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

        
Z: vedoucí OŠK 

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

        
Z: vedoucí OSV 
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6. zajistit dopravu pomůcek a vybavení pro zajištění programové náplně  
    rekondičně-ozdravných pobytů dětí a seniorů v Chorvatsku 

        
Z: vedoucí OSV 

          T: červenec  
     až srpen 2015 

________________________________________________________________________________ 
 
266/6RM/2015 - Žádost o schválení projektu „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní  

hřiště“ předkládaného v rámci IPRM Přitažlivé město Havířov  
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko_________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení projektu „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Přitažlivé město Havířov do Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální radě 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Bc. Ivana Bureše podpisem 
předloženého projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení projektu 

 
Z: vedoucí OSR 

          T: únor 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
267/6RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.1.2015  
dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
268/6RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
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1) rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6  
    odst. 5 písm. a), ust. § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.,  
    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
    předpisů v lokalitě č. 1 na pozemku parc.č. 1119/2 v k.ú. Bludovice v rozsahu  
    příloh č. 1 a 2  
 
2) rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6  
    odst. 5 písm. a), ust. § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.,  
    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
    předpisů (dále jen „stavební zákon“) za podmínky úplné úhrady nákladů  
    na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona  
    v lokalitě č. 2 - na části pozemku parc.č. 844/5 v k.ú. Bludovice 
    v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 1654/50, 1654/51 v k.ú. Šumbark 
    v lokalitě č. 4 – na pozemcích parc.č. 3940/2, 3941/1, 3941/4, 3943, 3945,  
    3944, 3933/4, 3941/3, 3942/6, 3942/3, 3942/1, 3941/2 v k.ú. Havířov - město 
    v rozsahu příloh č. 1 a 2   

________________________________________________________________________________ 
 
269/6RM/2015 - Zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením  
§ 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu  
vzít na vědomí způsob vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek  
a podnětů podaných při projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního  
plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 
 
270/6RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení změny smlouvy o výkonu funkce 
člena a předsedy dozorčí rady společnosti 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, 
(dále jen „společnost“)  
 
v o l í  
 
2. ověřovatele části zápisu z jednání 6. RMH k bodu č. 62 Mgr. Daniela 
Vachtarčíka 
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b e r e    n a   v ě d o m í  
 
žádost Ing. Karla Žáka, předsedy dozorčí rady společnosti, o změnu smlouvy  
o výkonu funkce, dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e  
 
pro Ing. Karla Žáka změnu čl. VII odst. 2 bod 2.1 smlouvy o výkonu funkce 
předsedy dozorčí rady společnosti a výše odměny za výkon funkce předsedy 
dozorčí rady společnosti  
 
u k l á d á  
 
doručit rozhodnutí jediného společníka Ing. Karlu Žákovi a společnosti  

 
Z: vedoucí OPS 
T: 31.1.2015 

________________________________________________________________________________ 
 
271/6RM/2015 - Písemnost adresovaná RMH - zimní údržba 2014  ______________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dopis předsedy představenstva a předsedkyně dozorčí rady společnosti  
    Technické služby Havířov a.s. ze dne 15.12.2014 o odmítnutí uzavření  
    dodatku č. 19 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 dle Přílohy č. 1 
2. uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 se společností  
    Technické služby Havířov a.s. dne 23.12.2014 dle Přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
272/6RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_______________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, dle přílohy č. 1.  

________________________________________________________________________________ 
 
273/6RM/2015 - Přijetí účelové dotace Ministerstva dopravy na zabezpečení skenování pro  

potřeby aplikace Centrálního registru vozidel___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
podání žádosti Ministerstvu dopravy ČR o poskytnutí účelové dotace městu 
Havířov ve výši 36 300,- Kč na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 
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Centrálního registru vozidel a v případě kladného vyřízení žádosti poskytovatelem 
přijetí této účelové dotace   

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 01/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
274/6RM/2015 - Darovací smlouva o darování věci movité  - SDH Albrechtice______________   
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního 
města Havířov, IČ: 00297488, na přívěsný podvozek pro požární stříkačku PPS 
12, rok pořízení 1990, pořizovací cena 22.681,- Kč vč. DPH do majetku Sboru 
dobrovolných hasičů, Albrechtice, IČO 65468201 
pověřit Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města podpisem darovací 
smlouvy o darování věci movité 

                                    Z: vedoucí KP  
                         T: 28.2.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
275/6RM/2015 - Přijetí věcného daru________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
přijetí věcného daru 2 ks dýchacích přístrojů DRÄGER PA 90+   
včetně ochranných masek a kompozitních láhví v celkové hodnotě 10.422,94,- Kč 
včetně DPH,  na dovybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů Havířov od 
Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 06 92 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem darovací 
smlouvy  

                                    Z: vedoucí KP  
                         T: 28. února 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
276/6RM/2015 - Změny v komisích Rady města Havířova_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci paní Jarmily Paclové, MA MA, na funkci členky Komise školské RMH  
dle přílohy č.1 
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rezignaci Bc. Jany Pechancové, na funkci členky Komise protidrogové a prevence 
kriminality RMH, dle přílohy č. 2  
 
j m e n u j e  
 
do funkce člena Komise školské RMH  paní Mgr. Hanu Benešovou 
do funkce člena Komise protidrogové a prevence kriminality RMH  
pana Mgr. Petra Čížka 

________________________________________________________________________________ 
 
277/6RM/2015 - Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí stížnosti pana Tomáše Rejče ze dne 7.10.2014 na nesprávný 
postup členů Rady města Havířova, ze dne 31.10.2014 na nesprávný postup 
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při zasedání Zastupitelstva města 
Havířova dne 22.9.2014 a ze dne 12.12.2014 na nesprávný postup primátora 
města Ing. Zdeňka Osmanczyka při vyřízení podání Mgr. Jarmily Beranové  
ze dne 28.11.2011 a primátora města Bc. Daniela Pawlase, (Přílohy č.1 až3) 
konstatovat, že v postupech primátorů města Ing. Zdeňka Osmanczyka  
a Bc. Daniela Pawlase ani členů Rady města Havířova neshledalo pochybení 
pověřit náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi  
dle Přílohy č. 5 

________________________________________________________________________________ 
 
278/6RM/2015 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2015________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2015 na max. 200 
zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
      
279/6RM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova_____________________________   
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova  

________________________________________________________________________________ 
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280/6RM/2015 - Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
upravený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které  
se bude konat dne 26. ledna 2015 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST. 

________________________________________________________________________________ 
 
281/6RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  

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

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 7. schůze Rady města Havířova 

konané dne 04.02.2015 

 
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.    MMH/8113/2015 
 
V Havířově dne: 06.02.2015 
Zapsala:Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 7. schůzi Rady města Havířova, konané dne 04.02.2015  

 
282/7RM/2015 - Zvolení ověřovatelů 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2015 
 
283/7RM/2015 - Zpráva o ověření zápisů ze 6. schůze RMH, konané dne 14.01.20145 
 
284/7RM/2015 - Schválení programu 7. schůze RMH konané dne 04.02.2015  
 
285/7RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH  
  
286/7RM/2015 - Dodatek č. 12 a Dodatek č. 13 ke smlouvám o závazku veřejné služby  

ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
území města Havířova v r. 2014 

 
287/7RM/2015 - Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2014, 
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
            

288/7RM/2015 - 19. Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015 
 
289/7RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 
290/7RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
291/7RM/2015 - Smlouva o ubytování v ubytovacím zařízení na ul. Střední 504/3 

v Havířov-Šumbarku - doplnění         
 

292/7RM/2015 - Rekonstrukce bytu č. 97 o velikosti 1+3 na ul. Mládežnická 1576/10  
v Havířově – Podlesí, na dva byty o velikosti 1+1   
 

293/7RM/2015 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697 v Havířově Město  
o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov  

  
294/7RM/2015 - Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá  
 
295/7RM/2015 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, 

k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi 
 
296/7RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
297/7RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci 

Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
298/7RM/2015 - Pronájem části nemovité věci 
 
299/7RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem  
 
300/7RM/2015 - Zápočet investic – Prckův ráj s.r.o. 
 
301/7RM/2015 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  
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302/7RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů  
příspěvkovými organizacemi  zřízenými statutárním městem Havířov  

 
303/7RM/2015 - Memorandum o spolupráci – změna usnesení 
 
304/7RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s pořízením investičního majetku  

a provedením technického zhodnocení 
 
305/7RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku   

poskytnutého Nadací OKD 
 
306/7RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     

z rezervního fondu do fondu investičního a pořízením investičního majetku 
 
307/7RM/2015 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  
 
308/7RM/2015 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů   
 
309/7RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku 
 
310/7RM/2015 - VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
                            - rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  
 
311/7RM/2015 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2015 
 
312/7RM/2015 - Odstoupení od realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby  

Technologického centra Havířov“ 
 
313/7RM/2015 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  

v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dohody o narovnání  
ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 
 

314/7RM/2015 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a financování  
kanalizační přípojky 

 
315/7RM/2015 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího 

řízení 
 

316/7RM/2015 - „1. etapa  cyklostezek - stavba 1./01 - trasa  Havířov - Žermanická přehrada“ 
uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. E/964/OSRM/05  
a k Mandátní smlouvě č. E/962/OSRM/05  
 

317/7RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace 
 

318/7RM/2015 - Předložení smluv s hokejovými kluby příspěvkovou organizací  
SSRZ Havířov 

 
319/7RM/2015 - Souhlas zřizovatele s doplněním personálu pro Domov seniorů Havířov,  

příspěvková organizace na pracovní pozice ošetřovatel/ošetřovatelka 
 

320/7RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
Domov seniorů Havířov 
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321/7RM/2015 - Souhlas s uzavřením pracovního poměru a s uzavřením tří dohod o pracovní  
činnosti 
 

322/7RM/2015 - Souhlas s přijetím peněžního daru a s uzavřením partnerské smlouvy 
                            o poskytování sociálních služeb 

 
323/7RM/2015 - Souhlas s vyjádřením k projektovému návrhu „Metodika tvorby selektivních  

strategií veřejné správy na základě mapování socio-patologického chování 
uživatelů nelegálních drog“  
 

324/7RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady a místopředsedy dozorčí  
rady společnosti HTS, a.s. a informace o výsledku provedení změny zápisu o 
složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 
 

325/7RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva a místopředsedy  
představenstva společnosti HTS, a.s. a informace o výsledku provedení 
změny zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 
 

326/7RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
 

327/7RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Jastrzebie-Zdrój, Polsko, Konference      
„Reindustrializace evropských měst“  
 

328/7RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Mukačeva na Ukrajině   
ve dnech 9.1.-12.1.2015  

 
329/7RM/2015 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce 
 
330/7RM/2015 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 

 
331/7RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – přehled zástupců a rezignace zástupce města v komisi    
 
332/7RM/2015 - Žádost FV ZMH o poskytnutí podkladových materiálů k usnesení RMH 
 
333/7RM/2015 - Pověření k provádění obřadů 
     
334/7RM/2015  - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.02.2015 

 
282/7RM/2015 - Zvolení ověřovatelů 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2015_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisů ze 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 
04.02.2015 
 

 Mgr. Tomáše PTÁČKA 
    Bc. Ivana BUREŠE 

________________________________________________________________________________ 
 
283/7RM/2015 - Zpráva o ověření zápisů ze 6. schůze RMH, konané dne 14.01.20145________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisů ze 6. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  14.01.2015 

________________________________________________________________________________ 
 
284/7RM/2015 - Schválení programu 7. schůze RMH konané dne 04.02.2015_______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 7. schůze Rady města Havířova, konané dne 04. 02. 2015 
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
285/7RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 
úkoly: krátkodobé 
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5711/87RM/2014 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –

stavba 1./01Havířov – Žermanická přehrada“, realizované  
na pozemcích v k.ú. Havířov – město         

129/5RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů 
dozorčí rady  

147/5RM/2014 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů představenstva  

149/5RM/2014 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře  v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů dozorčí rady 

 
v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé 

 
85/3RM/2014 SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o 

vhodnosti konceptu řešení 
98/3RM/2014 Úkoly ředitelům příspěvkových organizací 
127/5RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – odvolání a volba jednatelů 
společnosti  

128/5RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu 
funkce vč. odměny pro jednatele společnosti 

130/5RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu 
funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

135/5RM/2014 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů představenstva  

137/5RM/2014 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů dozorčí rady    

141/5RM/2014 Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 
142/5RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 
143/5RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice, do 

doby vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce 
stávajícího a výstavba nového – 1. etapa“ 

148/5RM/2014 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – schválení smluv o 
výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva 

150/5RM/2014 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – schválení smluv o 
výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady 

159/5RM/2014 Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku           
175/5RM/2014 Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti 

pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2015 - zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu 
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185/5RM/2014 Přijetí  dotace z Nadace LANDEK Ostrava na projekt „19. 
Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“         

186/5RM/2014 Přijetí  dotace z Nadace LANDEK Ostrava na zpracování 
projektové dokumentace na rozšíření expozice " Historie 
psaná uhlím - SD Havířov“  

189/5RM/2014 Dohoda o narovnání k investiční akci „Okružní křižovatka  
sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov“ 

208/6RM/2015 Výpůjčka notebooků  
210/6RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
213/6RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

„Nová továrna pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak“ 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

214/6RM/2015 Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá 
222/6RM/2015 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 
223/6RM/2015 Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové 

organizace Domov seniorů Havířov 
224/6RM/2015 Návrh opatření ke snížení nákladů organizace Domov seniorů 

Havířov, příspěvková organizace na rok 2015 
228/6RM/2015 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 

pro školní rok 2015/2016 
253/6RM/2015 Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

Ukončení nájmu dohodou 
261/6RM/2015 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě 
270/6RM/2015 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady – schválení změny 
smlouvy o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady 
společnosti 

273/6RM/2015 Přijetí účelové dotace Ministerstva dopravy na zabezpečení 
skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 

275/6RM/2015 Přijetí věcného daru  
 
________________________________________________________________________________ 
 
286/7RM/2015 - Dodatek č. 12 a Dodatek č. 13 ke smlouvám o závazku veřejné služby  

ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
území města Havířova v r. 2014_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při závěrečném 
    vyúčtování za r. 2015 za podmínky, že celkový přiměřený zisk v r. 2015  
    nepřekročí nárok dopravce na úhradu přiměřeného zisku dle nařízení vlády  
    č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové  
    dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru  
    v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti 
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2. Doplnění smlouvy statutárního města Havířova: 
    E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
    E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s. 
    E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s. 
    E/OMHD/1063/06 ze dne 28.12.2006 s dopravcem Veolia Transport  
    Morava a.s.,(po změně obchodního jména ARRIVA MORAVA a.s.) 
 
o ustanovení, upravující možnost výpovědi smlouvy oběma smluvními stranami 
se stanovením výpovědní lhůty v délce l rok a možnost výpovědi smlouvy 
dohodou smluvních stran. 
 
3. Uzavření Dodatku č. 12 a Dodatku č. 13 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. 2015 takto: 
    ČSAD Havířov a.s.,  IČ 45192081    2 147 177 Kč 
    ČSAD Karviná a.s.,  IČ 45192090   531 181 Kč 
    ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073  111 642 Kč 
    ARRIVA Morava  a.s., IČ 25827405      210 000 Kč 
    celkem                   3 000 000 Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem  
Dodatku č. 12 ke smlouvě: 
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s. 
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s. 
Dodatku č. 13 ke smlouvě: 
E/OMHD/1063/06 ze dne 28.12.2006 uzavřené s dopravcem Veolia Transport 
Morava a.s., (po změně obchodního jména ARRIVA MORAVA a.s.) 

 
Z: vedoucí OKS  
T: 03/2015 

________________________________________________________________________________ 
 
287/7RM/2015 - Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2014, 
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s._____________________________ 
            
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o schválení Dodatku č. 12 ke smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 
27.8.2008 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy   
na území statutárního města Havířov v r. 2014, uzavřené s dopravcem  
ČSAD Havířov a.s., IČ O 45192081 

________________________________________________________________________________ 
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288/7RM/2015 - 19. Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015___________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
členění schváleného rozpočtu OJ17 (kancelář primátora) na akci  
19. Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015 dle Přílohy č. 1 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
návrh programu akce 19. Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015  
ve dnech 19. - 21. 6. 2015 dle Přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
    
289/7RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu 
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  15.1.2015 do 1.2.2015  na  základě   
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č. 1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

________________________________________________________________________________ 
  
290/7RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních  
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
 
- č. 77, o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3  Havířov- Šumbark  
   ........................ 
- č. 24, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 21, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 4,   o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 421/10 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
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- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1142/18 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 21, o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1120/20  Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 16, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 387/8 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 20, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 52, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Emy Destinnové 1167/1a Havířov- Šumbark  
   ...................... 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  
  

         Z: ředitel MRA s.r.o. 
         T:15.2.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
291/7RM/2015 - Smlouva o ubytování v ubytovacím zařízení na ul. Střední 504/3 

v Havířov-Šumbarku - doplnění______________________________________         
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Doplnění smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení na ul. Střední 504/3  
v Havířov-Šumbarku, dle přílohy č.3         
 
u k l á d á 
 
MRA, s.r.o., zavést tuto Smlouvu o ubytování v ubytovacím zařízení  
na ul. Střední 504/3 v Havířov-Šumbarku s účinností od 1.3.2015         

 
          Z: ředitel MRA, s.r.o. 

            T: 1.3.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
292/7RM/2015 - Rekonstrukce bytu č. 97 o velikosti 1+3 na ul. Mládežnická 1576/10  

v Havířově – Podlesí, na dva byty o velikosti 1+1________________________   
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 97 o velikosti 1+3 v obytném domě na Mládežnická 1576/10  
v Havířově – Podlesí, na dva byty o velikosti 1+1      
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u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 97 o velikosti 1+3 v obytném domě na Mládežnická 
1576/10 v Havířově – Podlesí, na dva byty velikosti 1+1 v nezbytném rozsahu 

       
                                                                                                             Z: ředitel MRA, s.r.o.  

          T: 30.9.2015 
_______________________________________________________________________________ 
    
293/7RM/2015 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697 v Havířově Město  

o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy (revitalizace bytového domu) 
    dle přiložené žádosti Společenství pro dům na ulici Klidná 5/697  
    v Havířově Město ve výši 539 379,- Kč. Rozdělení této částky na opravy = 0 %     
    a investici = 100 %. 
2. úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo 199/OSM/2011  
    ze dne 31. 3. 2011 ve výši 5 394,- Kč + DPH 

________________________________________________________________________________ 
  
294/7RM/2015 - Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední 
Suchá, v rozsahu dle geometrického zaměření, trvale zastavěných stavbou 
chodníku podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická) do majetku města, ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/4, 
Karviná, IČO: 00095711 

________________________________________________________________________________ 
 
295/7RM/2015 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, 

k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,  
    o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním, ul. Železničářů  
    v Havířově – Městě, pro pana Rostislava Šeredu, bytem ...................... 
, IČ: 67681310, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 
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    - za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 4 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 
...................... , IČ:  87134942, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 3 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 ......................, IČ: 73354058, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
4. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, 
    o výměře 12 m2, označeného č. 7 s podélným stáním,  
    ul. Československé armády, pro pana Viktora Němce, 
    bytem ......................, IČ: 73354058, za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH, s tím, že platba bude   
      provedena  jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 1 měsíc 
 
5. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, 
    o výměře 12 m2, označeného č. 6 s podélným stáním,  
    ul. Československé armády, pro pana Milana Sedláčka,  
    bytem ......................, IČ: 73899291,  
    za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2015 do 31.1.2016 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 1 měsíc 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1593/OSM/11, Dodatku č. 3 
k nájemní smlouvě 251/OSM/12, Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 253/OSM/12, 
Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 252/OSM/12 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                T:  31. 3. 2015 
________________________________________________________________________________ 
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296/7RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti_______________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2416, 
    k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP  
    č. 2898 - 32/2014 ze dne 15.12.2014 ve prospěch vlastníka pozemku  
    parc.č. 2407/2, k.ú. Prostřední Suchá jehož součástí je budova č.p. 460,  
    jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou David Zamecznik  
    a Renáta Zameczniková, oba bytem ...................... za jednorázovou úhradu ve   

výši 1.368,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 10,94 m2 (umístění vodovodní přípojky) 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to  
    parc.č. 2416, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky  
    dle GP č. 2898 - 35/2014 ze dne 15.12.2014 ve prospěch vlastníka pozemku  
    parc.č. 2407/1, k.ú. Prostřední Suchá jehož součástí je budova č.p. 459,  
    jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Alois Szokala  
    a Jaroslava Szokalová, oba bytem ...................... za jednorázovou úhradu ve  

výši 1.391,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 11,13 m2 (umístění vodovodní přípojky) 
 
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to  
    parc.č. 318, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky  
    dle GP č. 571 - 3919/2014 ze dne 8.12.2014 ve prospěch vlastníka pozemku 
    parc.č. 319, k.ú. Dolní Datyně jehož součástí je budova č.p. 122, jenž ke  
    dni zřízení pozemkové služebnosti je Radek Kwapuliński, bytem  
    ......................   za jednorázovou úhradu  
    ve výši 1.250,- Kč + DPH, při celkové výměře 10 m2  

     (umístění vodovodní přípojky) 
 
4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to  
    parc.č. 2117, 2592/1, 2595/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní  
    přípojky dle GP č. 3937 - 40/2014 ze dne 24.11.2014 ve prospěch vlastníka 
    pozemku parc.č. 2100/1, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 889,  
    jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Mgr. Petr Tokarčík  
    a Kamila Tokarčíková, oba bytem ......................  
    za jednorázovou úhradu ve výši 7.125,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 57 m2 ( umístění vodovodní přípojky) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.7.2015 
________________________________________________________________________________ 
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297/7RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci 
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_______________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 207  
    o výměře 12,12 m2 a č. 208 o výměře 9,59 m2, celková výměra 21,71 m2 

     a podíl na společných prostorách o výměře 31,80 m2 v 1. poschodí budovy  
    zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,  
    nájemci p. Rostislavu Kučerovi, IČ: 76212327, dohodou k 28. 2. 2015 
 
    obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    č. 207 o výměře 12,12 m2 a místnosti č. 208 o výměře 9,59 m2, celková výměra  
    21,71 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 31,80 m2 v 1. poschodí  
    budovy zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,  
    přednostně ke zdravotnickým účelům 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,50 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. K. V. Raise 10, Havířov-Město, p. Jakubovi Podjuklovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
 
298/7RM/2015 - Pronájem části nemovité věci_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
135,57 m2 v přízemí budovy ul. Jaroslava Seiferta 8, Havířov-Město, nájemkyni 
p. Anně Kohutové, IČ:  72077514, dohodou k 28. 2. 2015 
 
pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
135,57 m2 v přízemí budovy ul. Jaroslava Seiferta 8, Havířov-Město,  
spolku MÁMA centrum z.s., IČ: 03481051, k pořádání předporodních  
kurzů a související přednáškovou činnost a poradenskou činnost  
na podporu těhotných, podporu rodičovství, výchovu dětí, podporu  
žen a prarodičů, za podmínek: 
- nájemné 500,- Kč/měsíc bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2015  

________________________________________________________________________________ 
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299/7RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 38,64 m2 
v suterénu obytného domu ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark, nájemkyni  
p. Ivetě Fojtíkové, IČ: 73929671, a to část o výměře 12 m2 pro  
p. Evu Danilovičovou, IČ: 68896506, k provozování nehtové modeláže  
a kosmetiky, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

________________________________________________________________________________ 
 
300/7RM/2015 - Zápočet investic – Prckův ráj s.r.o.____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o započtení vynaložených investic s nájemným  a odepisování 
vložených investic po dobu trvání nájemní smlouvy na pronájem části nemovité 
věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 575,34 m2 v objektu 
bývalé jídelny na Dlouhé tř. č. p. 470/17, Havířov-Město, nájemci spol. Prckův ráj 
s.r.o., IČO 01762737 

________________________________________________________________________________ 
 
301/7RM/2015 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov_____________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana  Jaroslava Jeziorskeho  
  na Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  
  příspěvková organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady  paní Markéty Čtvrtkové   
  na Základní škole   Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  
  příspěvková organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce členů školské rady pana Karla Arendáše  
  a Tomáše Horáka na   Základní škole Havířov-Šumbark  
  Gen. Svobody 16/284 okres Karviná ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana Ing. Radka Foldyny  
  na Základní škole   Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
  ke dni 1. 2. 2015, 
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- ukončení výkonu funkce členů školské rady paní PhDr. Aleny Šlégrové  
  a pana Ing. Petra   Špoka na Základní škole Havířov-Město  
  M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková   organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady paní  
  Bc. Lenky Smolíkové-Gabzdylové na Základní   škole Havířov-Šumbark  
  M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady paní Pavlíny Valderové  
  na Základní a Mateřské   škole Havířov-Město Na Nábřeží,  
  příspěvková organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana MUDr. Radomila Schreibera 
  na Základní   škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
  okres Karviná ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana RNDr. Vladimíra Macha  
  na Základní škole   Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
  ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana Mgr. Martina Paila  
  na Základní škole    Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
  příspěvková organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce členů školské rady pana JUDr. Bronislava Bujoka  
  a paní Mgr. Karin Mackové na Základní škole Havířov-Šumbark  
  Jarošova  33/851 okres Karviná,   příspěvková organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce členů školské rady pana Mgr. Daniela Liszoka  
  a pana Martina   Tausiga na Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372  
  okres Karviná ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady paní Mgr. Rudolfy Treichelové 
  na Základní   škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
  příspěvková organizace ke dni 1. 2.2015, 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana Ing. Františka Jasioka  
  na Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  
  Havířov-Bludovice Selská příspěvková   organizace ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení funkce členů školské rady pana Ing. Bohuslava Murase  
  a pana Vojtěcha Kozáka na   Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006  
  okres Karviná ke dni 1. 2. 2015, 
 
- ukončení funkce členů školské rady paní Jarmily Světlíkové  
  a paní Jiřiny Dehierové na   Základní škole Havířov-Podlesí  
  Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková   organizace ke dni 1. 2. 2015. 
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j m e n u j e 
 
- pana Ing. Bohuslava Murase, bytem ......................,  
  členem školské   rady na Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice 
  Frýdecká,  příspěvková   organizace  ke dni 5. 2. 2015, 
 
- pana Zbyňka Šenkýře, bytem ......................, členem  
  školské rady na Základní škole   Havířov-Město 1. máje 10a   okres Karviná,  
  příspěvková organizace ke dni   5. 2. 2015, 
 
- paní Moniku Uhrovou, bytem ...................... 
  a pana Tomáše  Horáka, ......................,  
  členem školské rady na Základní škole   Havířov-  Šumbark  
  Gen. Svobody 16/284 okres Karviná ke dni 5. 2. 2015, 
 
- pana Jana Majerika, bytem ......................, členem školské 
  rady na   Základní škole   Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
  ke dni 5. 2. 2015, 
 
- paní Janu Majerikovou, bytem ...................... 
  a Ing. Petra Špoka,   bytem ......................, členem školské 
  rady na Základní škole Havířov-  Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
  příspěvková   organizace ke dni 5. 2. 2015, 
 
- paní Bc. Lenku Smolíkovou Gabzdylovou, bytem ...................... 
  členem školské rady na Základní   škole Havířov-Šumbark  
  M. Pujmanové   17/1151 okres   Karviná ke dni 5. 2. 2015, 
 
- paní Pavlu Hájkovou, bytem ......................, členem školské rady  
  na Základní a Mateřské   škole Havířov-Město Na Nábřeží,  
  příspěvková organizace ke dni 5. 2. 2015, 
 
- pana Kamila Křenka, bytem ......................, členem školské  
  rady na  Základní   škole Kapitána Jasioka Havířov-  Prostřední Suchá  
  Kpt. Jasioka 57 okres Karviná   ke dni 5. 2. 2015, 
 
- paní Lenku Sendžovou, bytem ......................, členem  
  školské rady na   Základní škole   Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537  
  okres Karviná ke dni 5. 2. 2015, 
 
- paní Mgr. Janu Feberovou, bytem ......................, členem  
  školské  rady na Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814   okres Karviná,  
  příspěvková   organizace ke dni 5. 2. 2015, 
 
- pana JUDr. Bronislava Bujoka, bytem ...................... 
  a paní Šárku   Plawnou, bytem ......................, členem  
  školské rady na Základní škole   Havířov-Šumbark Jarošova  33/851  
  okres Karviná,   příspěvková organizace ke dni 5. 2. 2015, 
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- paní Jarmilu Brodovou, bytem ...................... 
  a pana Martina   Taussiga, bytem ......................,  
  členem školské rady na Základní   škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372  
  okres Karviná ke dni 5. 2. 2015, 
 
- paní Mgr. Rudolfu Treichelovou, bytem ...................... 
  členem školské rady na Základní   škole Havířov-Šumbark  
  Moravská 29/497 okres Karviná,   příspěvková organizace ke dni  5. 2.2015, 
 
- pana Mgr. Radka Kupczaka, bytem ......................,  
  členem   školské rady na Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem  
  vyučovacím Havířov-  Bludovice Selská příspěvková   organizace  
  ke dni 5. 2. 2015, 
  
- pana Jaroslava Jeziorskeho, bytem ...................... 
  a Vojtěcha   Kozáka, bytem ......................, členem školské    
  rady na Základní škole   Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
  ke dni 5. 2. 2015, 
 
- pana Pavla Rapanta, bytem ...................... 
  a paní Blanku Weissovou,   bytem ......................, členem 
  školské rady na na   Základní škole   Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564  
  okres Karviná, příspěvková   organizace ke dni 5. 2. 2015. 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 
 
u k l á d á 
 
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

 
          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: únor 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
302/7RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů  

příspěvkovými organizacemi  zřízenými statutárním městem Havířov______  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
    - v celkové výši 15 000,- Kč od společnosti ExaSoft Holding a.s.,  
      Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná (IČO: 29 38 31 61) – MagicBoard  
      IE-88 – interaktivní prezentační tabule, 
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2.-3. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
        příspěvková organizace (IČO: 70 95 81 65) 
        - v celkové výši 39 434,- Kč od dárce Ostravská univerzita v Ostravě,  
          Dvořáková 138/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (IČO: 61 98 89 87)  
          - 3 ks notebook Packard Bell DOT_SC-631CZ s příslušenstvím,  
          - 2 ks notebook Packard Bell Easynote TE11HC s příslušenstvím, 
        - v celkové výši 170 973,00 Kč od dárce Ostravská univerzita v Ostravě,    
          Dvořáková 138/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (IČO: 61 98 89 87)  
          - pomůcky k realizaci přírodovědných experimentů  
            (řídící jednotky EdLab, sada čidel pro žáky i pro učitele), 
 
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
    příspěvková organizace (IČO: 48 80 52 89) 
    - v celkové výši 10 000,00 Kč od Sdružení rodičů Bludovické školy,  
       Frýdecká 460/27, 736 01 Havířov-Bludovice (IČO: 75 14 08 61) – příspěvek 
       pro žáky na úhradu nákladů na lyžařský výcvik 2015, 
 
5. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČ: 00 60 12 50) 
    - v celkové výši 500,00 Kč od Kasalové Marcely, ...................... 

 - na zaplacení předplatného časopisu ELLE pro rok 2015 
       pro oddělení hudby a umění. 

________________________________________________________________________________ 
 
303/7RM/2015 - Memorandum o spolupráci – změna usnesení___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o změně usnesení čís. 3343/48RM/2012 ze dne 19. 12. 2012 o hodnotě 
věcných darů, 44 ks počítačových jednotek KidSmart, od společnosti IBM Česká 
republika, spol. s r.o. pro příspěvkové organizace města 

________________________________________________________________________________ 
 
304/7RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s pořízením investičního majetku  

a provedením technického zhodnocení_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkovým organizacím města: 
 
- Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná  
  (IČO: 62 33 12 48), 
- Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
  (IČO: 62 33 12 30), 
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- Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
  (IČO: 48 80 54 24), 
 
pořízení investičního majetku a provedení technického zhodnocení dle příloh 1-3 

________________________________________________________________________________ 
 
305/7RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku   

poskytnutého Nadací OKD___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku příspěvkovou organizací města: 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
(IČO: 61 98 87 23) 
 
poskytovatel: Nadace OKD 
projekt: Bezpečná šatna pro malé školáky 
předpokládaná výše příspěvku:………………………….….…cca 30 000,00 Kč 
financování spoluúčasti……………………………….......z příspěvku na provoz  

________________________________________________________________________________ 
 
306/7RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     

z rezervního fondu do fondu investičního a pořízením investičního majetku__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 
okres Karviná (IČO: 61 98 87 23): 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
    rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převod částky ve výši 80 000,00 Kč  
    z rezervního fondu do fondu     investičního na zakoupení nového serveru 
 
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 80 000,00 Kč včetně DPH: 
    - server  

          Z: vedoucí OŠK 
          T: únor 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
307/7RM/2015 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně_________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, se sídlem 
Hlavní třída 31a, Havířov-Město, IČ 00 31 79 85, o odpuštění sankce a zprávu  
o přijatých opatřeních k výsledkům veřejnosprávní kontroly 
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n e s c h v a l u j e 
 
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Radou města Havířova 
usnesením  číslo 231/6RM/2015 ze dne 14.1.2015 ve výši 26.822,98 Kč    
 
u k l á d á  
 
odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat Městskému 
kulturnímu středisku Havířov oznámení o usnesení Rady města Havířova 
k žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26.822,98 Kč 

 
          Z: vedoucí OŠK 
          T: únor 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
308/7RM/2015 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů______________   
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í  
  
se  záměrem výstavby podporovaných pečovatelských bytů pro seniory  
a zdravotně postižené občany na pozemku parc. č. 1654/1, k.ú. Šumbark,  
jehož investorem a realizátorem bude společnost RAMONA real s.r.o.  
se sídlem Praha 5, Smíchov, Nám. 14. října 1307/2, IČ: 278 56 208. 

________________________________________________________________________________ 
 
309/7RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku____________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku  
ve dnech 27.01. - 31.01.2015 

________________________________________________________________________________ 
   
310/7RM/2015 - VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
                            - rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky_________________  
 

Rada města Havířova 
 

v y l u č u j e 
 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“: 
- společnost RELAX ADRIATIC, s.r.o., Nádražní 22, 702 00 Ostrava,  
  IČ: 26890267, pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů z důvodů 
  popsaných v příloze 
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- společnost Čedok a.s., 30. dubna 2b, 729 93 Ostrava, IČ: 601192755,  
  pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů z důvodů popsaných  
  v příloze 
- společnost cestovní kancelář Boš s.r.o., Čs. Legií 1268/16, 702 00 Ostrava,  
  IČ: 25847236, pro nesplnění zadávacích podmínek popsaných v příloze 
 
r o z h o d l a  
 
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
   VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“  
   od společnosti ADRIATIC CURATIO, s.r.o., Mírové náměstí 519/3d,  
   703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25355261  
   s nabídkovou cenou 1 434 734,70 Kč včetně DPH 
 
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  
  VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“    
  takto:   
  2. místo: KOVOTOUR PLUS s.r.o., Přívozská 949/12, 702 00 Ostrava,  
      IČ: 62301055,  
      s  nabídkovou cenou 1 543 500,00 Kč včetně DPH 
  3. místo: CK Dakol, s.r.o., 735 72 Petrovice u Karviné 570,  
      IČ: 25860402, 
      s  nabídkovou cenou 1 825 740,00 Kč včetně DPH 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Bernardu Urbancovou, vedoucího odboru sociálních věcí,  
    podpisem oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky týkající  
    se veřejné zakázky malého rozsahu VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné  
    pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
2. Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj,  
    podpisem smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
    VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  
a předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky  
VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
       

Z: vedoucí OSV 
          T: 2/2015 
________________________________________________________________________________ 
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311/7RM/2015 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2015___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odpisové plány na rok 2015 příspěvkových organizací zřízených městem 
Havířovem, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy jejich souhrnná výše 
odpisů činí 42 987 065,67 Kč.  

________________________________________________________________________________ 
 
312/7RM/2015 - Odstoupení od realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby  

Technologického centra Havířov“_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odstoupení od realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby Technologického 
centra Havířov“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09561 v rámci Integrovaného 
operačního programu 
 
p o v ě ř u j e 
 
pana Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dokumentu Odstoupení od realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby 
Technologického centra Havířov“ 
 
u k l á d á 
 
zpracovat dokument Oznámení o změně v projektu – odstoupení od realizace 
projektu 

                             Z: vedoucí OSR 
                                                                              T: 02/2015 

________________________________________________________________________________ 
 
313/7RM/2015 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  

v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dohody o narovnání  
ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 981/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD ze stavebního objektu  SO 101, SO 102 stavebních prací  
    a vedlejších a ostatních nákladů za cenu  - 569.396,91 Kč bez DPH  
    (- 688.970,26 Kč vč. DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 
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2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 981/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce na objektu SO 101 a SO 102  
    za cenu 140.103,20 Kč bez DPH  
    (169.524,87 Kč vč. DPH) v rozsahu Přílohy č. 2 
 
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 související 
    s bodem 1 a 2 tohoto usnesení 
 
4. poskytnutí slevy ze strany společnosti AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175  
    ve výši 3% z konečné ceny díla za nedodržení I. jakosti díla, tj. 147.566,28 Kč  
    bez DPH (178.555,20 Kč vč. DPH) 
 
5. uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 v rozsahu  
    bodů 1 až 4 tohoto usnesení se společností AWT Rekultivace a.s.,  
    IČO: 47676175  
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dohody 
o narovnání ke Smlouvě o dílo 981/OIV/14 ze dne 25.9.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014  
ze dne 25.9.2014 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 02/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
314/7RM/2015 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a financování  

kanalizační přípojky________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a 
financování kanalizační přípojky mezi statutárním městem Havířov, jako 
investorem stavby kanalizačních řádů, Miroslavem Bezecným jako původním 
vlastníkem a současnými spoluvlastníky Jiřím Švidrnochem a Kamilou 
Charvátovou dle přílohy č. 1  
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dohody 
o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a financování kanalizační 
přípojky dle přílohy č. 1 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě  
a financování kanalizační přípojky dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 2/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
315/7RM/2015 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího 

řízení_____________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku SD/15/OIV/12 – „Parkovací dům Havířov“ 
(číslo stavby 10062) dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) a d) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodů 
uvedených v příloze. 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb č. 
1202/OIV/2012, a to poté, co mandatář MT Legal s.r.o., advokátní kancelář ( IČ: 
28305043)  provede veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách 
související se zrušením zadávacího řízení, a s podmínkou, že mandatář MT Legal 
s.r.o., advokátní kancelář již nebude oprávněn požadovat jinou odměnu, než která 
byla mandatáři uhrazena  ke dni 19.1.2015. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dohody o ukončení 
smlouvy o poskytování právních služeb č. 1202/OIV/2012 
 
u k l á d á 
 
1. zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti MT Legal s.r.o.,  
    advokátní kancelář k zajištění úkonů souvisejících se zrušením zadávacího  
    řízení   
 

Z: vedoucí OIV 
   T: 02/2015 

 
2. předložit Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb  
    č. 1202/OIV/2012  k podpisu     
 

Z: vedoucí OIV 
   T: 03/2015 

________________________________________________________________________________ 
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316/7RM/2015 - „1. etapa  cyklostezek - stavba 1./01 - trasa  Havířov - Žermanická přehrada“ 
uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. E/964/OSRM/05  
a k Mandátní smlouvě č. E/962/OSRM/05______________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. E/964/OSRM/05 na zhotovení 
projektové dokumentace pro stavbu ze dne 4.11.2005 a k Mandátní smlouvě  
č. E/962/OSRM/05 ze dne 5.11.2005 na zajištění výkonu investorsko - inženýrské 
činnosti pro stavbu „1. etapa cyklostezek - stavba 1./01 - trasa  
Havířov - Žermanická přehrada“ se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, 
spol. s r.o., IČO: 42767377 dle Přílohy  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dohody 
o narovnání ke Smlouvě o dílo č. E/964/OSRM/05 ze dne 4.11.2005 a k Mandátní 
smlouvě č. E/962/OSRM/05 ze dne 5.11.2005 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. E/964/OSRM/05  
ze dne 4.11.2005 a k Mandátní smlouvě č. E/962/OSRM/05 ze dne 5.11.2005 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 02/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
317/7RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s právním jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v uzavření smluvních 
vztahů se základními školami dle důvodové zprávy za účelem zajištění výuky 
plavání žáků základních škol ve 2. pololetí školního roku 2014/2015. 

________________________________________________________________________________ 
 
318/7RM/2015 - Předložení smluv s hokejovými kluby příspěvkovou organizací  

SSRZ Havířov_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložení všech smluv s hokejovými kluby HC AZ Havířov 2010 z. s. a HC 
Havířov 2010 s. r. o. náměstkovi primátora pro sociální rozvoj Mgr. Danielu 
VACHTARČÍKOVI dne 19. 1. 2015, a to: 
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1. Smlouvu o nájmu nebytových prostor a o užívání sportovních ploch  
    č. 039/SSRZ/2012 ze dne 20. 9. 2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2014,  
    uzavřenou mezi SSRZ Havířov a HC AZ Havířov 2010 z. s.  
2. Smlouvu o nájmu nebytových prostor a o užívání sportovních ploch  
     č. 045/SSRZ/2013 ze dne 1. 5. 2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2014,  
     uzavřenou mezi SSRZ Havířov a HC Havířov 2010 s. r. o. 
3. Smlouvu o nájmu nebytových prostor a ploch za účelem komerčního využití  
    č. 046/SSRZ/2013 ze dne 1. 5. 2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2014,  
    uzavřenou mezi SSRZ Havířov a HC Havířov 2010 s. r. o. 
4. Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 118/SSRZ/2013 ze dne 1. 10. 2013  
    včetně dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2014, uzavřenou mezi SSRZ Havířov  
    a HC AZ Havířov 2010 z. s. 
 
u k l á d á  
 
předložit výsledek právního posouzení předložených smluv s ohledem na 
veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES 
 

               Z: vedoucí OPS 
T: 3/2015      

________________________________________________________________________________ 
 
319/7RM/2015 - Souhlas zřizovatele s doplněním personálu pro Domov seniorů Havířov,  

příspěvková organizace na pracovní pozice ošetřovatel/ošetřovatelka_______ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město doplnění personálu pro zdravotní útvary 
středisek Helios a Luna na pozice ošetřovatel/ošetřovatelka. 

 
                    Z: ředitel DsH 
           T: únor 2015 

________________________________________________________________________________ 
 
320/7RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  

Domov seniorů Havířov_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov,  
IČ: 75139243 
 
s  o  u  h  l  a  s  í 
 
s právním jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v: 
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uzavření Dohody o zabezpečení praxe s objednavatelem praxe Středisko 
vzdělávání s.r.o., IČ 26829592 

 
                     Z: ředitel DsH 

           T: únor 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
321/7RM/2015 - Souhlas s uzavřením pracovního poměru a s uzavřením tří dohod o pracovní  

činnosti___________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření pracovního poměru v profesi řidič pro úsek Autoprovoz 
 

     2. uzavření tří dohod o pracovní činnosti na poskytování terénních odlehčovacích  
         služeb v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“ 

________________________________________________________________________________ 
 
322/7RM/2015 - Souhlas s přijetím peněžního daru a s uzavřením partnerské smlouvy 
                            o poskytování sociálních služeb_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přijetí peněžního daru pro Sociální služby města Havířova,  
    Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové     
    výši 4 000 Kč od Ing. Šárky Prudké, bytem ...................... 
 
 

     2. uzavření Partnerské smlouvy o poskytování sociálních služeb se společnosti  
         RAMONA real s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  
         zastoupenou jednatelkou společnosti Ing. Šárkou Prudkou 

________________________________________________________________________________ 
 
323/7RM/2015 - Souhlas s vyjádřením k projektovému návrhu „Metodika tvorby selektivních  

strategií veřejné správy na základě mapování socio-patologického chování 
uživatelů nelegálních drog“__________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
souhlas s vyjádřením k projektovému návrhu „Metodika tvorby selektivních 
strategií veřejné správy na základě mapování socio-patologického chování 
uživatelů nelegálních drog“ podaného společností ACCENDO - Centrum pro 
vědu a výzkum, o.p.s., Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava ve 
spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka,  
v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 

________________________________________________________________________________ 
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324/7RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady a místopředsedy dozorčí  
rady společnosti HTS, a.s. a informace o výsledku provedení změny zápisu o 
složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1113_______________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČ: 61974706, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 
1113 (dále též „HTS, a.s.“) a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a.s., 
2. zvolení Ing. Petra Špoka do funkce místopředsedy dozorčí rady HTS, a.s., 
3. zaslání návrhu na provedení změny zápisu o složení dozorčí rady HTS, a.s.  
    v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 

________________________________________________________________________________ 
 
325/7RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva a místopředsedy  

představenstva společnosti HTS, a.s. a informace o výsledku provedení 
změny zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113______________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 
sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČ: 61974706, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 
1113 (dále též „HTS, a.s.“) a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do funkce předsedy představenstva HTS, a.s., 
2. zvolení Bc. Josefa Bělici do funkce místopředsedy představenstva HTS, a.s., 
3. zaslání návrhu na provedení změny zápisu o složení představenstva HTS, a.s.  
    v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 

________________________________________________________________________________ 
 
326/7RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti  

Městská realitní agentura, s.r.o.______________________________________ 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále 
jen „společnost“)  
 



 
USNESENÍ 

z 7. schůze Rady města Havířova 
konané dne 04.02.2015 

30 

o d k l á d á  
 
projednání informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady 
MRA, s.r.o.  

________________________________________________________________________________ 
 
327/7RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Jastrzebie-Zdrój, Polsko, Konference      

„Reindustrializace evropských měst“__________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj a Petry Maňhalové, DiS., referenta kanceláře primátora, 
v rámci I. mezinárodní konference, která je součástí projektu spolufinancovaného 
v rámci programu Evropa pro občany 2014 – 2020, ve dnech 15.1. – 18.1. 2015 
v Jastrzebie-Zdrój dle důvodové zprávy. 

________________________________________________________________________________ 
 
328/7RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Mukačeva na Ukrajině   

ve dnech 9.1.-12.1.2015______________________________________________  
 
Rada města Havířova 

 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Mukačeva na Ukrajině   
ve dnech 9.1.-12.1.2015, dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
329/7RM/2015 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
1. počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova k zabezpečení výkonu veřejně 
    prospěšných prací od 01. 06. 2015 na max. 143 zaměstnanců, 
 
2. počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova s účinností od 01. 06. 2015 
    na 299, tj. zvýšení o 1 zaměstnance zařazeného do odboru komunálních služeb  
    na organizaci výkonu veřejně prospěšných prací 

________________________________________________________________________________ 
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330/7RM/2015 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem____ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem  
za rok 2014 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
331/7RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – přehled zástupců a rezignace zástupce města v komisi_    

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. přehled zástupců města ve Svazu měst a obcí ČR – příloha č. 1 
 
2. zastoupení Svazu měst a obcí ČR v jiných odborných skupinách,  
    organizacích a mezinárodních institucí – příloha č. 2 
 
3. rezignaci paní Jarmily Světlíkové jako člena komise pro zdravotně  
    postižené občany Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  – příloha č. 3 
 
d o p o r u č u j e 
 
Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR odvolat zástupce statutárního města 
Havířova paní Jarmilu Světlíkovou z komise pro zdravotně postižené občany 
Předsednictva Svazu měst a obcí ČR z důvodu rezignace 

_______________________________________________________________________________ 
 
332/7RM/2015 - Žádost FV ZMH o poskytnutí podkladových materiálů k usnesení RMH___  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí podkladového materiálu k usnesení RMH ze dne 14.1.2015  
čís. 231/6RM/2015 finančnímu výboru ZMH 

________________________________________________________________________________ 
 
333/7RM/2015 - Pověření k provádění obřadů_________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
pro funkční období 2014-2018 prováděním sňatečných obřadů Bc. Josefa Bělicu 
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s t a n o v í 
 
pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem  
ČR pro Bc. Josefa Bělicu 
 
p o v ě ř u j e 
 
pro funkční období 2014 – 2018 prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních 
manželských obřadů (např. zlaté svatby) Bc. Josefa Bělicu 

          
Z: tajemník MMH 

          T: 02/2015 
________________________________________________________________________________ 
       
334/7RM/2015  - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
  

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

________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
K bodu 42. schváleného programu RMH ve věci zasílání podkladových materiálů pro schůzi RMH 
nebylo přijato žádné usnesení. 
 
K bodu RŮZNÉ ve věci poskytnutí podkladových materiálů k usnesení RMH ze dne 14.1.2015 čís. 
215/6RM/2015, 217/6RM/2015, 218/6RM/2015, 219/6RM/2015, 220/6RM/2015, 221/6RM/2015 a 
224/6RM/2015 finančnímu výboru ZMH nebylo přijato žádné usnesení. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 8. schůze Rady města Havířova 

konané dne 18.02.2015 

 
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.    MMH/12020/2015 
 
V Havířově dne: 23.02.2015 
Zapsala:Veronika Richterová, DiS., referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 8. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.02.2015  

 
335/8RM/2015 - Zvolení ověřovatelů 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2015 
 
336/8RM/2015 - Zpráva o ověření zápisů ze 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2015 
 
337/8RM/2015 - Schválení programu 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2015 
 
338/8RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
339/8RM/2015 - Informace o provozu městské hromadné dopravy (MHD) ve vybraných   
                            městech ČR a další informace související s provozem MHD Havířov  
 
340/8RM/2015 - Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské   
                            hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov  

v r. 2015, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
 

341/8RM/2015 -  „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“  
                             – předběžné oznámení veřejné zakázky 
 
342/8RM/2015 - Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov   
                            a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR 
 
343/8RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
344/8RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 

Rada města Havířova 
 

345/8RM/2015 -  „Modernizace učeben v projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“  
                             – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Základní škola  
                            Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná       

 
346/8RM/2015 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů      

 
347/8RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Zdeněk Potyka      

 
348/8RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů       

 
349/8RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Květoslava Haberlandová    

 
350/8RM/2015 - Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá 

 
351/8RM/2015 - Prodej pozemku pod stavbou garáže    

 
352/8RM/2015 - Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 

 
353/8RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

             
354/8RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
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355/8RM/2015 - Záměr výpůjčky nemovitých věcí 
 
356/8RM/2015 - Žádost o snížení nájemného 

 
357/8RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy 

  
358/8RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 

           
359/8RM/2015 - Zápočet investic – Prckův ráj s.r.o. 

 
360/8RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova 

 
361/8RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů a finančního daru příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířo  
 

362/8RM/2015 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou   
                            organizací zřízenou statutárním městem Havířov 

 
363/8RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím finančních a nadačních  
                            příspěvků poskytnutých SKIP a Nadací OKD 
 
364/8RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity 

 
365/8RM/2015 - Memorandum o spolupráci – změna usnesení 

 
366/8RM/2015 - VZ/84/OŠK/14 – „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“ 

 – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 
 

367/8RM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 – doplnění 
 

368/8RM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
                            – Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  
                            Kpt. Jasioka 635/50  
 
369/8RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Petřvaldská 

            
370/8RM/2015 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a jeslí“ - zahájení zjednodušeného  
                            podlimitního řízení  

 
371/8RM/2015 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2015 – bezbariérové  
                             byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova  

 
372/8RM/2015 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,   
                            příspěvkové organizace 
 
373/8RM/2015 - Navýšení výdajů organizační jednotky 7 - odboru sociálních věcí 

  
374/8RM/2015 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádostí o poskytnutí grantů Nadace  
                            OKD a jejich přijetím Městským kulturním střediskem Havířov,  
                            příspěvkovou organizací statutárního města Havířov 
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375/8RM/2015 - Žádost o souhlas s podpisem realizační autorské Smlouvy Městským  
                            kulturním střediskem Havířov 
 
376/8RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
                            Domov seniorů Havířov 

 
377/8RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
                            Domov seniorů Havířov 

 
378/8RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Šenov  

 
379/8RM/2015 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje  

statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 

380/8RM/2015 - Integrovaný plán rozvoje města „Přitažlivé město Havířov“  
– manažer IPRM ROP 
 

381/8RM/2015 - „Dodávka RTN“  – předběžné oznámení veřejné  zakázky  
 

382/8RM/2015 - Stavba č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“  
                            – předběžné oznámení veřejné zakázky   

 
383/8RM/2015 - Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov (č.stavby 10019) 
                            – předběžné oznámení veřejné zakázky  
 
384/8RM/2015 - Vyvěšení tibetské vlajky 

 
385/8RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – doporučení odvolání a jmenování zástupců města 

 
386/8RM/2015 - Stížnosti p. Tomáše Rejče na primátory města 

 
387/8RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. IČO: 25 38 55 34 
 

388/8RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva a místopředsedy  
představenstva společnosti TSH a.s. a informace o výsledku provedení změny 
zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664 
 

389/8RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady  
                            společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 
390/8RM/2015 - Změny v Komisi pro regionální rozvoj a partnerské vztahy RMH 

 
391/8RM/2015 - MIPIM 2015 – schválení účasti města, uzavření smlouvy se statutárním  
                            městem Ostrava o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015  
                            v Cannes, Francie, zahraniční pracovní cesta do Cannes, Francie  
                            ve dnech 9. 3. – 13.3. 2015 

 
392/8RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2015 

 
335/8RM/2015 - Zvolení ověřovatelů 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2015_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisů z 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.02.2015 
 

       JUDr. Štefana LANGERA 
             Ing. Eduarda HECZKA 

________________________________________________________________________________ 
 
336/8RM/2015 - Zpráva o ověření zápisů ze 7. schůze RMH, konané dne 04.02.2015_________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisů ze 7. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  04.02.2015 

________________________________________________________________________________ 
 
337/8RM/2015 - Schválení programu 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 8. schůze Rady města Havířova, konané dne 18. 02. 2015 
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
338/8RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
 

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

 
225/6RM/2015 Plnění úkolů uložených ředitelům příspěvkových 

organizací  
 



 
USNESENÍ 

z 8. schůze Rady města Havířova 
konané dne 18.02.2015 

6 

v y p o u š t í 
 

725/13RM/2011 Zpoplatnění věcných břemen a smluvní vztahy na 
pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, s nimiž 
hospodaří Správa silnic MS kraje, středisko Karviná  

5249/78RM/2014 Rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 na ul. Emy 
Destinové 1166/16 v Havířově – Šumbarku, na dva byty  
o velikosti 1+2  

5597/84RM/2014 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ - zahájení 
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce  

122/5RM/2014 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
jednatelů společnosti 

124/5RM/2014 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů dozorčí rady  

129/5RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů 
dozorčí rady  

147/5RM/2014 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů představenstva  

149/5RM/2014 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
členů dozorčí rady 

169/5RM/2014 Uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění akademie III. 
věku v Havířově  v letech 2014 – 2016  

230/6RM/2015 Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní 
agenturou, s.r.o. 

231/6RM/2015 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a 
poskytnutými finančními prostředky v příspěvkové 
organizaci Městské kulturní středisko Havířov – kontrolní 
zjištění 

249/6RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti  
252/6RM/2015 Pronájem pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá 
254/6RM/2015 Pronájmy částí nemovitých věcí 
290/7RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
301/7RM/2015 Jmenování členů školské rady základních škol, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 
306/7RM/2015 Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního a pořízením investičního majetku 

307/7RM/2015 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
312/7RM/2015 Odstoupení od realizace projektu „Konsolidace IT a nové 

služby Technologického centra Havířov“ 
313/7RM/2015 ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a 

ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – 
uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 
981/OIV/2014 
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319/7RM/2015 Souhlas zřizovatele s doplněním personálu pro Domov 
seniorů Havířov, příspěvková organizace na pracovní 
pozice ošetřovatel/ošetřovatelka 

320/7RM/2015 Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu 
příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 

333/7RM/2015 Pověření k provádění obřadů     
 
 
339/8RM/2015 - Informace o provozu městské hromadné dopravy (MHD) ve vybraných   
                            městech ČR a další informace související s provozem MHD Havířov________  
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á   
 
projednání informace o provozu městské hromadné dopravy ve vybraných 
městech ČR a další informace související s provozem MHD Havířov  

 
 
340/8RM/2015 - Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské   
                            hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov  

v r. 2015, uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s._____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  

 
1. Závazek města – V případě nepříznivého ekonomického vývoje a vzniku   
    vyšší účetní ztráty, než je předpoklad dopravce pro r. 2015, zahájit    
    z podnětu dopravce společné jednání o návrhu opatření k zajištění zdrojů    
    pro krytí prokazatelné ztráty dopravce v systému MHD Havířov  
    v r. 2015, případně o návrhu jiných opatření, vedoucích ke snížení  
    prokazatelné ztráty dopravce v tomto přepravním systému 
 
2. Pro r. 2015 zrušit ustanovení čl. VIII, odst. 7 smlouvy o závazku veřejné  
    služby k zajištění MHD v Havířově, které stanoví dopravci povinnost  
    - finanční prostředky na položce „odpisy“ použít na nákup autobusů nebo  
    ostatních investic, souvisejících s provozem MHD. Nevyčerpaná část  
    odpisů pak může být použita na dokrytí účetní ztráty  
 
3. Závazek dopravce - V případě, že dopravci při závěrečném vyúčtování  
    za r. 2015 vznikne přeplatek v položce účetní ztráty, bude v termínu do  
    28.2.2016 vrácen na účet statutárního města Havířova  
 
4. Změnu termínu pro dodání průběžného výsledku hospodaření dopravce  
    za měsíc prosinec každého kalendářního roku tak, že bude předložen  
    současně se závěrečným ročním vyúčtováním prokazatelné ztráty  
    dopravce v systému MHD, tj. do 28.2. následujícího roku  
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5. Uzavření Dodatku č. 12 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. 2015  
    ve výši 57 000 000 Kč, (účetní ztráta)  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 12 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: 03/2015 
 
 
341/8RM/2015 -  „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“  
                             – předběžné oznámení veřejné zakázky________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
„Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“, vč. odůvodnění 
účelnosti, ve znění přílohy č. 1  
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek  
 

                                                             Z: vedoucí OPS 
          T: 2/2015 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. záměr zahájení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou  
    zakázku na dodávky „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická  
    a Těšínská“ 
2. zveřejnění předběžného oznámení této veřejné zakázky, vč. odůvodnění  
    její účelnosti, ve znění přílohy č. 1 
uložit  
v souvislosti se zajištěním realizace veřejné zakázky na dodávky „Měření 
rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“ Městské policii Havířov 
(OJ 12) zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů v roce 2016 a v následujících 
letech částku odpovídající ceně uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci 
předmětné veřejné zakázky 
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342/8RM/2015 - Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov   
                            a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov  
a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  

________________________________________________________________________________ 
 
343/8RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 

 
- č.3, o velikosti 0+1 na ulici Komunardů 984/6  Havířov- Město  
  ...................... 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici 17.listopadu 1253/10 Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.53, o velikosti 0+1, na ulici Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.5,   o velikosti 1+1, na ulici Švabinského 994/5 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.12, o velikosti 1+1, na ulici Mánesova 997/50 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.51, o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9  Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.2, o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1507/24 Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.116, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Česká 1200/3 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1063/7 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1034/19 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 837/9 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1076/1 Havířov- Město  
  ...................... 
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- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 999/54 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Moskevská 1075/1 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1149/18 Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1200/34 Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1152/2 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.21, o velikosti 1+2, na ulici Opletalova 607/4 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1166/16 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1168/1b Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Konzumní 385/20 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1121/22  
  Havířov- Šumbark ...................... 
- č.6, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Dukelská 693/11a Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1214/12  Havířov- Město  
  ...................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Čajkovského 833/1 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Mánesova 990/44 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1083/6 Havířov- Město  
  ....................... 
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1221/3 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1144/91 Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Jurije Gagarina 1506/26 Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1120/81d Havířov- Podlesí  
  ...................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 429/27 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 478/37 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1152/2 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 390/3 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Generála Svobody 272/21 Havířov- Šumbark  
  ...................... 
- č.4, o velikosti 1+4, na ulici Komunardů 983/4 Havířov- Město  
  ...................... 
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- č.10, o velikosti 1+4, na ulici Lašská 1156/21 Havířov- Město  
  ...................... 
- č.31, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark  
  ...................... 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1106/11, Havířov-Šumbark  
  ...................... 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.3.2015 
 
 
344/8RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 

Rada města Havířova_______________________________________________ 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu 
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  15.2.2015  na  základě  samostatného  
    usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

 
 
345/8RM/2015 -  „Modernizace učeben v projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“  
                             – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Základní škola  
                            Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná_______________________       

 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace učeben v 
projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“ uchazeče Mgr. Bedřicha Doležela  
– DINA, se sídlem 742 60  Petřvald 335, IČO: 13246674, pro nesplnění 
kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných v příloze 
 
r o z h o d l a  
 
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu   
  „Modernizace učeben v projektu Přírodní vědy moderně a zajímavě“  

                              u části A: Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská  
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  Ostrava, Valchařská 3261/17, IČO: 26843935, s  nabídkovou cenou  
                              Kč 223 934,-- bez DPH (Kč 270.960,14 vč. DPH);  

  u části B: Hilbert Interiéry s. r. o., se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00  
  Praha 8 - Karlín, IČO: 28661133, s  nabídkovou cenou Kč 451 717,-- bez DPH  
  (Kč 546.577,57 vč. DPH);  

                              u části C: Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská  
                              Ostrava, Valchařská 3261/17, IČO: 26843935, s  nabídkovou cenou  
                              Kč 706 295,-- bez DPH (Kč 854.616,95 vč. DPH). 

 
- u části B veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace učeben v projektu  
  Přírodní vědy moderně a zajímavě“ o pořadí ostatních uchazečů takto:   
 
  2. místo: Mgr. Břetislav Baar, se sídlem V. Jiříkovského 143/ 36, 700 30   
  Ostrava, IČO: 60804114, s  nabídkovou cenou Kč 573 693,-- bez DPH  
  (Kč 694.168,53 vč. DPH) 

 
     
346/8RM/2015 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů_____________________________       

 
Rada města Havířova 

 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2 se 
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v domě na ul. Fibichova 228/23 v Havířově-Městě  
manž. Miroslavu Hornáčkovi a Marii Hornáčkové, t.b. ...................... 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+1 se 
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v domě na ul. Česká 1199/1 v Havířově-Městě  
manž. Alici Hegyi, t.b. ...................... a Štefanu Hegyi,  
t.b. ......................  pod podmínkou, že: 
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami 
- opravy bytu budou provedeny na vlastní náklady manž. Hegyi  

________________________________________________________________________________ 
    
347/8RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Zdeněk Potyka_________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4  o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na 
ul. Turgeněvova 894/4  v Havířově-Městě s p. Zdeňkem Potykou,  
t.b. ...................... 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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348/8RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________         
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení manž. Vlastislava Štěpaníka a Marie Štěpaníkové, trvale bytem  
    ...................... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2  
    v domě na ul. Pavlovova 587/10 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jejich  
    syn p.Vlastislav Štěpaník 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Petra Škuty, trvale bytem ......................,  
     k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+2 v domě  
    na ul. Dlouhá třída 1102/77 v Havířově-Podlesí, jehož nájemcem je jeho  
    bratr Jiří Škuta 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Luboše Vykydala, trvale bytem ...................... 
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě na ul. Lípová 716/19  
    v Havířově-Městě, jehož nájemkyní je jeho přítelkyně Kateřina Kušová 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Soni Suchánkové, trvale bytem ......................,  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 0+1 v domě  
    na ul. J.A.Komenského 297/7 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je její syn  
    Adam Suchánek 
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Dominika Káni, trvale bytem .............. 
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 35, vel. 1+3 v domě na ul. Astronautů  
    1094/9 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jeho matka Ing. Soňa Káňová 

 
    
349/8RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Květoslava Haberlandová___________     

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 16.544,- Kč  p. Květoslavě 
Haberlandové, t.b. ....................... pod podmínkou, že na základě uzavřeného 
splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. 16.544,- Kč  
zákonným zástupcem jmenované řádně uhrazena  
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350/8RM/2015 - Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá_____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
prodej pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m2 společnosti 
Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. se sídlem Karviná –Nové Město,  
Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného 
provozování výrobního závodu za tržní kupní cenu pozemku ve výši 4 727,- Kč  
( tj. cca 363,60 Kč/m2 ) + DPH, a to  za podmínek uvedených v usnesení ZMH   
č. 74/3ZM/2015 ze dne 26.1.2015 

 
 
351/8RM/2015 - Prodej pozemku pod stavbou garáže___________________________________    

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemku parc.č.1197/87  k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou 
geometrickým plánem č. zak. 2888-49/2014 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1197/276 o výměře1 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Rostislavu Fečíkovi, 
bytem ......................, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku 
ve výši  310,- Kč (tj. 310,- Kč/m2)      

________________________________________________________________________________ 
 
352/8RM/2015 - Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 

 
Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2 a parc.č. 1452/11,  
ost. plocha o výměře 124 m2, kat. území Šumbark manželům Vavřík Jiří  
a Vavříková Marie, oba bytem ...................... k již užívané zahradě, k odstavné 
ploše a příjezdu do garáže, a to  za  cenu dle znaleckého  
posudku  ve výši  95 500,- Kč  (tj.  cca  465,85  Kč/m2) + 1 700,- Kč za 
zpracování znaleckého posudku s tím, že kupní cena bude uhrazena formou  
dvou splátek, a to při podpisu kupní smlouvy uhradí částku ve výši 50.000,- Kč  
a nejpozději do 31.12.2015 zbývající část kupní ceny ve výši 47.200,- Kč 
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353/8RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.___________ 

             
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemkům v majetku 
města a to parc.č. 1695, 1698/2, 1888/4, 2105/1, 2105/26, 2105/27, 2105/746, 
2105/747, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, provozování  a udržování 
energetického zařízení distribuční soustavy podzemního elektrického vedení 
vysokého napětí 22kV – Havířov Lomená, VNK+RVN, TS EBM PARTNER,  
IV - 12 – 8009523 dle GP č. 1718 – 200/2014 ze dne 12. 12. 2014 za 
jednorázovou úhradu 62.000,- Kč + DPH, při celkové výměře  310 m2 ve 
prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

        
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31. 7. 2015 
 
 
354/8RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti_______________________________________    

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2378,  
    k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP  
    č. 2901 - 62/2014 ze dne 6. 1. 2015 ve prospěch vlastníka pozemku  
    parc.č. 2369/1, k.ú. Prostřední Suchá jehož součástí je budova č.p. 483, jenž  
    ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Jaroslav Janczar a Eva Janczarová,  
    oba bytem ......................  za jednorázovou  
    úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 6 m2  

     ( umístění vodovodní přípojky) 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1675,  
    k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky dle GP č. 3954 –  
    2b/2015 ze dne 20. 1. 2015 a kanalizační přípojky, sjezdu dle GP č. 3954 –  
    2a/2015 ze dne 20. 1. 2015 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 48/65,  
    k.ú. Bludovice, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Mgr. Šárka  
    Ožanová, bytem ...................... za jednorázovou  
    úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 8 m2 ( umístění  
    plynovodní přípojky), za jednorázovou úhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 10 m2 ( umístění kanalizační přípojky) a za jednorázovou  
    úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 14 m2 ( umístění sjezdu) 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31. 7. 2015 
________________________________________________________________________________ 
  
355/8RM/2015 - Záměr výpůjčky nemovitých věcí_____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky nemovitých věcí – pozemků parc. č. 400, zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře 59 m2, jehož součástí je budova, garáž bez čísla popisného 
nebo evidenčního, parc. č. 401, ostatní plocha o výměře 741 m2 a parc. č. 402, 
zahrada o výměře 403 m2, vše v k.ú. Dolní Suchá, organizaci Zájmový spolek 
rybářů, IČ: 03607658, jako klubovnu spolku 

 
 
356/8RM/2015 - Žádost o snížení nájemného__________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící 
k podnikání o výměře 147,45 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 23, 
Havířov-Město, nájemci spol. KLERO spol. s r.o., IČ: 60323981, z původní  
výše nájemného 2.069,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného   
1.300,- Kč/m2/rok bez DPH za celý prostor o výměře 147,45 m2, od 1. 3. 2015, 
ostatní podmínky smlouvy se nemění 

 
 
357/8RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________ 

  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpověď nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – pozemku parc.  
č. 2324 a část stavby občanského vybavení, k.ú. Havířov-město: 
- 1. NP pavilonu „V“ o výměře 546 m2,  
- pavilon „S“ o výměře 1.076,74 m2 (sníženo o 1/3 2. NP) 
- pavilony „U2“, „U3“ o výměře 1.242 m2 

- pavilon „Ta“ o výměře 322,89 m2,    
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celková výměra pronajatých prostor 3.187,63 m2, nájemci Střednímu odbornému 
učilišti „BARON SCHOOL“, spol. s r.o., IČ: 47154136, z důvodu dluhu na 
nájemném a službách 

 
  
358/8RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti_____________ 

           
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 119,67 m2 v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska na  
    ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, nájemci Společnost pro podporu lidí  
    s mentálním postižením v ČR, občanské sdružení, IČ: 70984964, pro organizaci  
    Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice pobočný  
    spolek Havířov, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
2. umístění sídla organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením  
    v České republice pobočný spolek Havířov v části nemovité věci o celkové  
    výměře 119,67 m2 v přízemí samostatné části budovy zdravotního střediska  
    na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, po dobu trvání nájemního vztahu 

 
 
359/8RM/2015 - Zápočet investic – Prckův ráj s.r.o.____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 
575,34 m2 v objektu bývalé jídelny na Dlouhé tř. č. p. 470/17, Havířov-Město, 
spol. Prckův ráj s.r.o., IČ: 01762737: 
 
1. započtení technického zhodnocení s nájemným: 
    - elektroinstalace  110 000,- Kč  
    - sociální zařízení    95 000,- Kč, 
    v celkové výši   205 000,- Kč, za podmínek: 
 
    - v případě ukončení nájmu ze strany pronajímatele před dobou uhrazení  
      technického zhodnocení, aniž by došlo k porušení podmínek nájemní smlouvy  
      ze strany nájemce, uhradí pronajímatel nájemci 75% nezaplaceného  
      technického zhodnocení 
 
    - v případě ukončení nájmu ze strany nájemce nebo na základě podání výpovědi  
      ze strany pronajímatele z důvodu porušení ustanovení nájemní smlouvy před  
      dobou uhrazení technického zhodnocení, bude zůstatková hodnota  
      technického zhodnocení budovy převedena na město bez finančního  
      vyrovnání 
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2. odepisování technického zhodnocení - podlahy ve výši 196.518,- Kč po dobu  
    trvání nájemní smlouvy 
 
    - v případě ukončení nájmu ze strany nájemce i ze strany pronajímatele bude  
      zůstatková hodnota odepisovaného majetku bezúplatně převedena  
      na pronajímatele 

 
 
360/8RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 4 - 5., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 4 - 5., dle důvodové zprávy a příloh. 

_______________________________________________________________________________ 
 
361/8RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů a finančního daru příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov____________________  
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných darů a finančního daru příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61 98 86 85) 
    - v celkové výši 5 000,00 Kč od MUDr. Petra Capky, ...................... 
     IČO: 69 57 34 41 – počítač, 
    - v celkové výši 9 500,00 Kč od JUDr. Miroslava Pastuchy, Dlouhá třída  
      107/155, 736 01 Havířov-Podlesí – CD přehrávač Grundig a monitor PC, 
 
2.  Základní a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace  
     (IČO:75 02 75 69) 
     - v celkové výši 8 000,00 Kč od společnosti Depos Horní Suchá a.s.,  
       Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČO: 47 67 72 87  – k zajištění úkolů  
       vyplývajících ze školského zákona 

________________________________________________________________________________ 
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362/8RM/2015 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou   
                            organizací zřízenou statutárním městem Havířov________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací 
 
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 
Karviná (IČO: 61 98 86 00) 
- počítač, inv. č. 022/ZŠ/23 v pořizovací ceně 40 141,00 Kč, 
- počítač, inv. č. 022/ZŠ/26 v pořizovací ceně 40 500,00 Kč, 
- počítač, inv. č. 022/ZŠ/24 v pořizovací ceně 50 365,00 Kč, 
- počítač, inv.č. 022/ZŠ/8 v pořizovací ceně 41 120,00 Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
363/8RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím finančních a nadačních  
                            příspěvků poskytnutých SKIP a Nadací OKD___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím finančních a nadačních příspěvků příspěvkovými 
organizacemi města: 
 
1. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00 60 12 50) 
 
    poskytovatel: SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) 
    projekt: Knihovna pro všechny 
    předpokládaná výše finančního příspěvku:……………cca 25 000,00 Kč 
    financování:……. …bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem příspěvku 
 
2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace  
    (IČO: 61 98 85 88) 
 
    poskytovatel: Nadace OKD 
    projekt: „Zlepšování životního prostředí a biodiverzity v podmínkách MŠ   
                  Motýlek a MŠ Moravská v Havířově“ 
    předpokládaná výše nadačního příspěvku:………............cca 62 400,00 Kč 
    financování spoluúčasti minimálně ve výši 20% cca 15 600,00 Kč 
    ……. z příspěvku na provoz 

________________________________________________________________________________ 
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364/8RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity_____________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
- zvýšení kapacity Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice Zelená,  
  příspěvková    organizace (Základní škola, Zelená 2/112) z počtu 75 žáků  
  na 80 žáků v mimořádném   termínu, a to k 1. 9. 2015, 
 
- zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy  
  Havířov-Životice Zelená,   příspěvková organizace z počtu 40 žáků  
  na 50 žáků v mimořádném termínu, a to k  1. 9. 2015  
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol  
a školských zařízení   
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: únor 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
365/8RM/2015 - Memorandum o spolupráci – změna usnesení___________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení RMH čís. 3343/48RM/2012 ze dne 19. 12. 2012 v části 
„schvaluje“ takto: 
 
„Rada města Havířova 
s c h v a l u j e 
1. Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a společností  
    IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, 148 00  
    Praha 4 – Chodov, IČ: 14890992, při přípravě a realizaci programu „IBM  
    KidSmart Early Learning Programme“, dle přílohy č. 1 
2. přijetí věcných darů příspěvkovými organizacemi v celkové hodnotě  
   1 848 000,00 Kč  včetně DPH, přílohy č. 2“ 

 
 
366/8RM/2015 - VZ/84/OŠK/14 – „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“ 

 - rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky________________ 
 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
VZ/84/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“: 
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- společnost Čedok a.s., se sídlem 729 93 Ostrava, 30. dubna 2b, IČO: 60192755,  
- společnost Alteris s.r.o., se sídlem 100 00 Praha 10, Na stezce 1330/3,  
  IČ: 27862313,  
- společnost PRODOS spol. s r.o., se sídlem 772 00 Olomouc,  
  Kollárovo nám. 698/7, IČO: 00544949, 
  pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách  
  z důvodu popsaných v příloze 
- společnost RESORT JELENOVSKÁ spol. s r.o., se sídlem 766 01  
  Valašské Klobouky, IČO: 02707772,  
  pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných v  příloze 
 
r o z h o d l a  
 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
VZ/84/OŠK/14 -   „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“  
od společnosti Hotel Kamzík,   Karlov pod Pradědem, 739 36 Malá Morávka, 
IČO: 29288410, s  nabídkovou cenou   1 592 349,00 Kč bez DPH  
(1 852 180,00 Kč vč. DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
Mgr. Daniela VACHTARČÍKA, náměstka primátora pro sociální rozvoj: 
  
1. podpisem oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky týkající  
    se veřejné zakázky malého rozsahu VZ/84/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ se  
    zaměřením na ekologickou výchovu“ 
 
2. podpisem smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
    VZ/84/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“ 
 
3. podpisem smlouvy mezi statutárním městem Havířov a Státním fondem  
    životního prostředí  ČR a ostatních dokumentů vyplývajících z podmínek této  
    smlouvy, které souvisí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu   
    VZ/84/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky a 
předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky VZ/84/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ 
se zaměřením na ekologickou výchovu“ k podpisu   

 
                  Z: vedoucí OŠK 

                          T: 2/2015 
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367/8RM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 – doplnění_____ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. doplnění Harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2015  
    schváleného dne 26.11.2014, usnesením čís. 75/3RM/2014, o akci „Kup  
    si svou sochu“, která proběhne v termínu 28.3. - 3.4.2015 v rámci konání  
    „Velikonočního městečka“ 
 
2. záměr prodeje 7 vybraných dřevěných soch z Městského dřevěného Betléma  
    dle přílohy č. 1 

           
Z: vedoucí OŠK 
T: duben 2015 

 
 
368/8RM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
                            – Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  
                            Kpt. Jasioka 635/50_________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
žádost Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  
Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13 64 42 71, o prominutí odvodu a penále 
schválit  
1) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem   
    ze dne 22.12.2014, č.j.: MMH/105902/2014 Střední škole, Havířov-Prostřední  
    Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13 64 42 71, v plné  
    výši 26.880,- Kč 
2) prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  
    uloženého platebním výměrem č. 3/2014 ze dne 22.12.2014,  
    č.j.: MMH/105943/2014 Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková  
    organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13 64 42 71, v plné výši 9.489,- Kč 

 
 
369/8RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Petřvaldská_____________________ 

            
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 1. 3. – 7. 3. 2015 zahraniční pracovní cestu  do Itálie - Říma Bc. Zdeňce 
Hýžové, ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 za 
účelem účasti na stáži v rámci projektu „Učitelé na zkušené“ realizovaném firmou 
ALVIT – inovace a vzdělávání, s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
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370/8RM/2015 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a jeslí“ - zahájení zjednodušeného  
                            podlimitního řízení_________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a jeslí“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:             ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:     ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. formu zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:   49.000 Kč 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
    - HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6/145, 736 01 Havířov - Dolní  
      Datyně IČO: 47666331 
    - Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČO: 27738795 
    - SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,  
      IČO: 26845431 
    - SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01    
      Havířov-  Podlesí, IČO: 28647360 
    - LONGVET s.r.o., Ostrovského 952/30, 736 01 Havířov-Město,  
      IČO: 25836676  
 
6. varianty nabídky:    ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   květen 2015 
    termín ukončení:    nejpozději do12 týdnů ode dne   
                                                                              podpisu smlouvy  
  
8. základní hodnotící kritérium:                           nejnižší nabídková cena v Kč  
                                                                              vč. DPH 
 
9. ostatní podmínky:      
    - předložení dokladu o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu s pojistným    
      plněním v minimální výši 1.000.000 Kč před podpisem smlouvy 
    - záruka 60 měsíců 
    - stanovit maximálně možnou nabídkovou cenu do výše 3.000.000 Kč vč. DPH 
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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 dodávek, včetně osvědčení, o realizování minimálně  
        3  dodávek   herních prvků, včetně montáže a souvisejících stavebních prací,  
        v minimální ceně   1.000.000 Kč bez DPH/1 zakázka na dodávku herních  
        prvků, vč. montáže a souvisejících   stavebních prací, pro jednoho  
        objednatele, v posledních 3 letech  
     - doklad prokazující shodu výrobku (uchazečem nabízených herních prvků),  
       tj. certifikáty   vydané autorizovanou osobou v souladu s příslušnými  
       právními předpisy 
 
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. Mgr. Daniel Vachtarčík   Ing. Eduard Heczko      
2. Ing. Martina Dresslerová              Alena Poláčková 
3. Ing. Jiří Revenda    Ing. Iveta Grzonková   
4. Ing. Ladislav Zahradníček   Barbora Kyšková 
5. Bc. Alena Kleinbauerová                  Lucie Jonsztová, DiS. 

 
15. zadávací lhůtu:             90 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
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4. 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 

 
 
371/8RM/2015 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2015 – bezbariérové  
                             byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova____________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2015 (viz příloha), a to dle 
platných Kritérií pro přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů. 

 
 
372/8RM/2015 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,   
                            příspěvkové organizace______________________________________________ 

   
Rada města Havířova 
 
u k l á d á  
 
1) ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace rekondičně- 
    ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, letního integrovaného rekondičního   
    pobytu dětí s těžkým zdravotním postižením a týdenních příměstských táborů  
    dětí pro rok 2015 zapracovat do návrhu úprav rozpočtu  II. na rok 2015:  
    - snížení výdajů odboru sociálních věcí o částku 655 000,00 Kč, 
    - navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci  
      ASTERIX – Středisko volného času Havířov o částku 655 000,00 Kč 

 
                                                                Z:  vedoucí EO 

                                                                 T:  březen 2015 
  

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 2015 z účtu příspěvkové  
    organizace ASTERIX – Střediska volného času Havířov na příjmový účet  
    města Havířova. 
 

                                                                 Z: ředitelka ASTERIXu 
                                                                 T: říjen 2015 
________________________________________________________________________________ 
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373/8RM/2015 - Navýšení výdajů organizační jednotky 7 - odboru sociálních věcí___________ 
  
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit navýšení výdajů odboru sociálních věcí v roce 2015 o částku  
86 000,00 Kč pro zajištění realizace rekondičně-ozdravných pobytů dětí  
a seniorů v Chorvatsku v letošním roce, a to v souvislosti s ukončením  
veřejné zakázky malého rozsahu  VZ/73/OSV/14, 
 
u k l á d á  
 
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu  II. na rok 2015 
navýšení výdajů odboru sociálních věcí o částku 86 000,00 Kč. 

                                                             
Z: vedoucí EO 

                                                                 T: březen 2015 
 _______________________________________________________________________________ 
 
374/8RM/2015 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádostí o poskytnutí grantů Nadace  
                            OKD a jejich přijetím Městským kulturním střediskem Havířov,  
                            příspěvkovou organizací statutárního města Havířov_____________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
podání žádostí o poskytnutí grantů Nadace OKD – Program: „Letní promenádní 
koncerty a pohádky v parku 2015“, ,,Den dětí 2015“, ,,Vánoční městečko 2015“ a 
jejich přijetí  příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov, 
IČ: 00317985, na realizaci projektů dle důvodové zprávy. 

 
 
375/8RM/2015 - Žádost o souhlas s podpisem realizační autorské Smlouvy Městským  
                            kulturním střediskem Havířov________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
Městskému kulturnímu středisku Havířov podepsání realizační autorské smlouvy 
s finančním plněním nad 100.000,--Kč bez DPH s agenturou CZECHOMOR 
AGENCY, s.r.o., Praha 5 -Řeporyje, Všerubská 141/4, IČ: 27219844, pro 
zajištění části programu celoměstské akce Havířov v květech 2015 výkonným 
umělcem skupiny,,Čechomor“ 

________________________________________________________________________________ 
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376/8RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
                            Domov seniorů Havířov_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova, jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace 
Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243 
 
s  o  u  h  l  a  s  í 
 
s právním jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v: 
uzavření Smlouvy o zajištění souvislé odborné praxe žáků ve školním roce 
2014/2015 uzavřené se Střední školou, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková 
organizace, se sídlem Kpt. Jasioka 50, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 13644271. 

________________________________________________________________________________ 
 
377/8RM/2015 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace  
                            Domov seniorů Havířov_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova, jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace 
Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243 
 
s  o  u  h  l  a  s  í 
 
s právním jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v: 
uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta s Obchodní akademií a 
Vyšší odbornou školou sociální Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, Karasova 16, 709 00  Ostrava, IČ: 00602086. 

 
 
378/8RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Šenov___  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Šenov v rozsahu 
přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc.  Daniela Pawlase podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Šenov 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Šenov, tj. Magistrátu 
města Ostravy, Útvaru hlavního architekta  

         
Z: vedoucí OÚR  

          T: 21.2.2015 
________________________________________________________________________________ 
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379/8RM/2015 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje  
statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nové složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Havířova „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
380/8RM/2015 - Integrovaný plán rozvoje města „Přitažlivé město Havířov“  

– manažer IPRM ROP______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
personální změny na oddělení strategického rozvoje 
 
j m e n u j e 
 
od 1. března 2015 Mgr. Brigitu Kondělkovou manažerkou Integrovaného plánu 
rozvoje města „Přitažlivé město Havířov“ 

________________________________________________________________________________ 
 
381/8RM/2015 - „Dodávka RTN“  – předběžné oznámení veřejné  zakázky________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky „ Dodávka RTN “, 
vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy, ve Věstníku veřejných zakázek a 
v Úředním věstníku Evropské unie 
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, realizací zadávacího řízení na 
nadlimitní veřejnou  zakázku ,,Dodávka RTN“ v rozsahu § 151 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek a do 
Úředního  věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s.  

 
Z: vedoucí OIV 

          T: 2/2015 
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382/8RM/2015 - Stavba č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“  
                            – předběžné oznámení veřejné zakázky _______________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky Stavba č. 14011 IPRM pro 
IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ vč. odůvodnění účelnosti ve znění 
přílohy, ve Věstníku veřejných zakázek 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost VIA Consult a.s., IČ: 250 84 275, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Stavba č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou – 
5. etapa“ v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
u k l á d á  
 
zajistit odeslání Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce do Věstníku 
veřejných zakázek prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s. 

 
                                                             Z: vedoucí OIV 
          T: 02/2015 
 
  
383/8RM/2015 - Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov (č.stavby 10019) 
                             – předběžné oznámení veřejné zakázky________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Snižování spotřeby energie 
ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy, ve 
Věstníku veřejných zakázek 
 
p o v ě ř u j e 
 
AQE legal,s.r.o. IČ: 03719430, realizací zadávacího řízení  na veřejnou  zakázku 
,,Snižování spotřeby energie ZŠ Světlá, Havířov “ v rozsahu §151 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek 
prostřednictvím spol. AQE legal,s.r.o. 

 
  Z: vedoucí OIV 

            T: 3/2015 
 



 
USNESENÍ 

z 8. schůze Rady města Havířova 
konané dne 18.02.2015 

30 

384/8RM/2015 - Vyvěšení tibetské vlajky_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s o u h l a s í 
 
s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015 před budovou 
Magistrátu města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
385/8RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – doporučení odvolání a jmenování zástupců města____  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
přehled zástupců města ve Svazu měst a obcí ČR – příloha č. 1 
 
d o p o r u č u j e 
 

     Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR  
- v Předsednictvu Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR odvolat  
  zástupce statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka a jmenovat   
  zástupce statutárního města  Bc. Daniela Pawlase  
- v Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR odvolat zástupce statutárního města  
  Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka a jmenovat zástupce statutárního města   
  Bc. Daniela Pawlase  
- ve Školské komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR odvolat zástupce  
  statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase a jmenovat zástupce  
  statutárního města Mgr. Daniela Vachtarčíka  
- v Expertní skupině Manažerů IPRM Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
  odvolat zástupce statutárního města Havířova Ing. Vladana Almáše  
  a Bc. Alenu Holou    
- v Dopravní komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR odvolat zástupce  
  statutárního města Havířova Ing. Jana Sikoru  
- v Komisi pro zdravotně postižené občany Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
   jmenovat zástupce statutárního města Bc. Alici Přečkovou  

________________________________________________________________________________ 
 
386/8RM/2015 - Stížnosti p. Tomáše Rejče na primátory města__________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí  
1. stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 12.1.2015 (příloha č. 1) na nesprávný  
    postup bývalého  primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při zpracování  
    návrhu pořadu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova  
    konaného dne 7.11.2014, do kterého nezařadil stížnost pana Tomáše Rejče  
    ze dne 31.10.2014 (příloha č. 2)  
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2. stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 2.2.2015 (příloha č. 3) na nesprávný postup  
    primátora města Bc. Daniela Pawlase, když podání pana Tomáše Rejče ze dne  
    12.12.2014 (příloha č. 4) nepředložil k projednání na 5. schůzi Rady města  
    Havířova dne 17.12.2014 
konstatovat,  
1. že v napadeném postupu bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka  
    a v napadeném postupu primátora města Bc. Daniela Pawlase neshledalo  
    pochybení 
2. že v budoucnu Zastupitelstvo města Havířova nebude projednávat stížnosti na  
    nesprávný postup bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka 
pověřit náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi ve znění  
dle Přílohy č. 5 
 
u k l á d á  
 
případné další stížnosti na nesprávný postup, jejichž vyřízení patří do působnosti 
Zastupitelstva města Havířova, předkládat až na poslední jednání Rady města 
Havířova před zasedáním Zastupitelstva města Havířova  
 

          Z: tajemník MMH 
T: trvale 

 
 
387/8RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy orgánů společnosti  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. IČO: 25 38 55 34______________________________ 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst.1zák.č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., K Zámečku 243/2, 
Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „společnost“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. zvolení pana Mgr. Radka Kupczaka do funkce předsedy dozorčí rady  
    společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
2. zvolení pana Aleše Pawlase do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
 
388/8RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva a místopředsedy  

představenstva společnosti TSH a.s. a informace o výsledku provedení změny 
zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664__________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem: 
Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město, IČ: 25375601, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1664 (dále též 
„TSH a.s.“) a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. zvolení pana Róberta Masaroviče, MSc., do funkce předsedy představenstva  
    TSH a.s., 
2. zvolení paní Alice Hegyi do funkce místopředsedy představenstva TSH a.s., 
3. zaslání návrhu na provedení změny zápisu o složení představenstva TSH a.s.  
    v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664 

________________________________________________________________________________ 
 
389/8RM/2015 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedy dozorčí rady  
                            společnosti Technické služby Havířov a.s.______________________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem: 
Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město, IČ: 25375601, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1664 (dále též 
„TSH a.s.“) a podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. zvolení pana Vladislava Fukaly do funkce předsedy dozorčí rady TSH a.s. 
2. zvolení paní Mgr. Stanislavy Gorecké do funkce místopředsedy dozorčí  
    rady TSH a.s.  

 
 
390/8RM/2015 - Změny v Komisi pro regionální rozvoj a partnerské vztahy RMH__________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ústní rezignaci pana Ing. Karla Šlachty, na funkci člena Komise pro regionální 
rozvoj a partnerské vztahy RMH  
 
j m e n u j e  
 
do funkce členky Komise pro regionální rozvoj a partnerské vztahy RMH  
paní Jaroslavu Sloveňákovou 

________________________________________________________________________________ 
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391/8RM/2015 - MIPIM 2015 – schválení účasti města, uzavření smlouvy se statutárním  
                            městem Ostrava o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015  
                            v Cannes, Francie, zahraniční pracovní cesta do Cannes, Francie  
                            ve dnech 9. 3. – 13.3. 2015____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Účast statutárního města Havířova na 26. mezinárodním veletrhu investičních  
    příležitostí, realit a developerů MIPIM 2015 v Cannes ve Francii, ve dnech  
    10. – 13.3.2015. 
 
2. Uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015  
    se Statutárním městem Ostrava dle Přílohy č.1 
 
3. Pracovní cestu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše  
    na 26. mezinárodní veletrh investičních příležitostí, realit a developerů do  
    Cannes ve Francii, ve dnech 9. – 13. 3. 2015 

 
 
392/8RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 9. schůze Rady města Havířova 

konané dne 04.03.2015 

 
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.    MMH/15 545/2015 
 
V Havířově dne: 09.03.2015 
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 9. schůzi Rady města Havířova, konané dne 04.03.2015  

 
393/9RM/2015 - Zvolení ověřovatele 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2015 
 
394/9RM/2015 - Zpráva o ověření zápisů ze 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2015 
 
395/9RM/2015 - Schválení programu 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2015 
 
396/9RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
   
397/9RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
           
398/9RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 
399/9RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
 
400/9RM/2015 - Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města            
 
401/9RM/2015 - Vypořádání dokončených  stok v rámci stavby: „Odkanalizování  

Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.          
 
402/9RM/2015 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
403/9RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Havířov – město 

a Bludovice 
 
404/9RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Šumbark  
  
405/9RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci  

Záměr pronájmu části nemovité věci – pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město 
Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město 

 
406/9RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
407/9RM/2015 - Pronájem části nemovité věci  

Prodloužení pronájmu části nemovité věci 
 
408/9RM/2015 - Výsledky veřejných soutěží 
 
409/9RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy 
 
410/9RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmům částí nemovitých věcí 
 
411/9RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 
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412/9RM/2015 - Informativní zpráva o přijatých finančních a věcných darech příspěvkovými  
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2014 

 
413/9RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím grantu Nadace OKD  

a Evropské unie 
 
414/9RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     

z rezervního fondu do fondu investičního a pořízením investičního majetku 
 
415/9RM/2015 - Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci „Bezpečnost 

a ochrana dětí a mládeže ve statutárním městě Havířov“ z Nadace ČEZ  
(IČ 26721511) v rámci grantového řízení Oranžový přechod pro rok 2015   

 
416/9RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 4  

Územního plánu Orlové  
 
417/9RM/2015 - Odborná konference Zelená města – města budoucnosti: „Zeleň pro sídliště“  

23. 9. 2014, „Zeleň v historii měst“ 6. 10. 2015, KD Radost 
                                               
418/9RM/2015 - Souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - server     
                                             
419/9RM/2015 - Souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného dlouhodobého hmotného  

majetku 
 
420/9RM/2015 - Souhlas s přijetím peněžního daru  
 
421/9RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích v „Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených  

jeslí v Moravskoslezském kraji za rok 2014“ 
 
422/9RM/2015 - Letní koupaliště Havířov 
 
423/9RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava  

valných hromad 
 
424/9RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  
 
425/9RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  
 
426/9RM/2015 - Změny v Občanských komisích Rady města Havířova 
 
427/9RM/2015 - Žádost o zřízení nové komise Rady města Havířova 
 
428/9RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Prievidza, Slovensko 
 
429/9RM/2015 - Programové prohlášení rady města  
 
430/9RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 9. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.03.2015 

 
393/9RM/2015 - Zvolení ověřovatele 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2015_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatelku zápis z 9. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.03.2015 
 

                Bc. Alenu OLŠOKOVOU 
 
 
394/9RM/2015 - Zpráva o ověření zápisů ze 8. schůze RMH, konané dne 18.02.2015_________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisů ze 8. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  18.02.2015 

 
 
395/9RM/2015 - Schválení programu 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 9. schůze Rady města Havířova, konané dne 04. 03. 2015 
dle upravené přílohy  

 
 
396/9RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
 

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

 
364/8RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity  
366/8RM/2015 VZ/84/OŠK/14 – „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na 

ekologickou výchovu“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 
nejvhodnější nabídky 
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v y p o u š t í 
 

5307/79RM/2014 Rekonstrukce bytu č. 7 o velikosti 1+5 na ul. Marie 
Pujmanové 14/1117 v Havířově – Šumbarku, na dva byty  
o velikosti 1+2 

266/6RM/2015 Žádost o schválení projektu „Centrum dopravní výchovy, 
dětské dopravní hřiště“ předkládaného v rámci IPRM 
Přitažlivé město Havířov do Regionálního operačního 
programu NUTS II Moravskoslezsko 

291/7RM/2015 Smlouva o ubytování v ubytovacím zařízení na ul. Střední 
504/3 v Havířov-Šumbarku - doplnění        

296/7RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti   
310/7RM/2015 VZ/73/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty 

v Chorvatsku pro rok 2015“ - rozhodnutí o vyloučení  
a o výběru nejvhodnější nabídky 

314/7RM/2015 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě 
a financování kanalizační přípojky 

315/7RM/2015 SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení 

316/7RM/2015 „1. etapa  cyklostezek - stavba 1./01 - trasa  Havířov - 
Žermanická přehrada“uzavření Dohody o narovnání ke 
Smlouvě o dílo č. E/964/OSRM/05 a k Mandátní smlouvě 
č. E/962/OSRM/05 

341/8RM/2015 „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a 
Těšínská“ – předběžné oznámení veřejné zakázky 

343/8RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
378/8RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního 

plánu Šenov  
381/8RM/2015 „Dodávka RTN“  – předběžné oznámení veřejné  zakázky   
382/8RM/2015 Stavba č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za 

Teslou - 5. etapa“ – předběžné oznámení veřejné zakázky 
  

 
 
397/9RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
 
- č.   2, o velikosti 0+1 na ulici Antala Staška 1089/6  Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 62, o velikosti 0+1, na ulici Moskevská 1104/1e Havířov- Město 
   ...................... 
- č. 62, o velikosti 0+1, na ulici Mládežnická 1562/7 Havířov- Podlesí  
   ...................... 
- č.   1, o velikosti 1+1, na ulici Majakovského 881/16 Havířov- Město  
   ...................... 
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- č. 53, o velikosti 1+1, na ulici Astronautů 1094/9 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   3, o velikosti 1+1 na ulici Slezská 769/7  Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 12, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 837/9 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   8, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 837/9 Havířov- Město 
   ...................... 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1190/18 Havířov- Město 
   ...................... 
- č.   6, o velikosti 1+2, na ulici Majakovského 878/10 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   6, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 579/8 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   1, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1045/59 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   2, o velikosti 1+2, na ulici Uzavřená 1014/13 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 13, o velikosti 1+2, na ulici Sukova 822/6 Havířov- Město 
   ...................... 
- č.   8, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1068/17 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1079/14 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   7, o velikosti 1+3, na ulici Balzacova 1188/6 Havířov- Podlesí  
   ...................... 
- č.   5, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 477/39 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   7, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 384/18 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 12, o velikosti 1+4, na ulici Mánesova 991/46 Havířov- Město  
   ....................... 
- č. 17, o velikosti 1+4, na ulici Národní třída 576/2 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.   2, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1113/6 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1221/3 Havířov- Město  
   ...................... 
- č.116, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   8, o velikosti 1+2, na ulici Jožky Jabůrkové 976/5 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 764/125 Havířov- Město 
   ...................... 
- č.   9, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1064/9 Havířov- Město  
   ...................... 
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- č. 13, o velikosti 1+2, na ulici Lidická 1177/52b Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1169/1c Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 14, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1166/16 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   6, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 761/131 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Radniční 633/13 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 13, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 490/49 Havířov- Město  
   ...................... 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici V. K. Klicpery 286/1 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 20, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 17, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 22, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   8, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 477/39 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1141/16 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   1, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1144/22 Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
   ...................... 
- č.   1, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark 
   ...................... 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 15.03.2015 
 
          
398/9RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu 
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  15.2.2015 a 1.3.2015  na  základě   
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č. 1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č. 3  

 
 
399/9RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město____________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
   
Zastupitelstvu města Havířova  
trvat na svém usnesení ze dne 22.9.2014, č. 1240/27ZM/2014 

 
 
400/9RM/2015 - Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města ____________           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zpětné odkoupení -  výkup  pozemků parc.č. 2044/2 o výměře 130 m2  
a parc.č. 2008/196 o výměře 1 585 m2, k.ú.Šumbark od pana Miroslava Maléře, 
bytem ...................... za cenu 250,- Kč/m2, celkem tedy za kupní cenu ve výši 
428 750,- Kč  

 
   
401/9RM/2015 - Vypořádání dokončených  stok v rámci stavby: „Odkanalizování  

Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.___________________________         
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní 
Datyně“, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, 
vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného 
statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření č. 531- 
50K/2013, 531-50L/2013, 531-50M/2013, 560-45/2014,  k pozemkům povinného 
a v hodnotě pozemkových služebností níže uvedených: 
 
k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 424/24, v celkovém rozsahu 52,12 m2, parc.č. 424/2, 
v celkovém rozsahu 1245,21 m2 a 7 ks šachtic,  
povinný: Josef Pietrus, Formanská 1434/2a , Havířov - Dolní Datyně  
hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
tj. (125,-Kč x 1297,33m2) + 3.500,-Kč =165.666,- Kč 
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402/9RM/2015 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města 
    a to parc.č. 711/1, k.ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, 
    provozování a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační  
    soustavy – podzemního kabelového vedení AYKY 4x70 v chráničce DVR 110, 
    č. IV-12-8008827/VB3, Havířov 30/2 Chmiel příp. NNk dle GP  
    č. 540 - 152/2014 ze dne 21. 8. 2014 za jednorázovou úhradu 18.400,- Kč 
    + DPH, při celkové výměře 92 m2  
 
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  
    města a to parc.č. 1995/2, 1995/6, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,  
    a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy  
    – podzemního kabelového vedení AYKY 4x70 v chráničce DVR 110,  
    č. IP – 12 – 8012707/VB2, Havířov 3705/4, SŽDC, příp. NNk dle GP  
    č. 1716 – 189/2014 ze dne 4. 11. 2014 za jednorázovou  
    úhradu 16.640,- Kč + DPH, při celkové výměře 83,2 m2  
 
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc. č. 2735, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování     
    a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy  
    – podzemního kabelového vedení AYKY 4x70 v chráničce DVR 110,  
    č. IP – 12 – 8015170/VB3, Havířov 2359, Černý,  
    příp. NNk dle GP č. 1172 - 113/2014 ze dne 20. 10. 2014 za jednorázovou  
    úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 1 m2  
 
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc. č. 2638/2, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, 
    provozování a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační  
    soustavy – podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110, 
    č. IP – 12 – 8015091/VB3 P. Suchá, 2328/4, Benčko, příp. NNk dle GP  
    č. 2851 – 194/2014 ze dne 21. 10. 2014 za jednorázovou úhradu  
    10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 16 m2  
 
5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 1323/6, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, provozování  
    a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy  
    – podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110, 
    č. IP-12-8015618/VB2, Havířov, 1526, Jurášková, příp. NNk dle GP  
    č. 1726 - 262/2014 ze dne 27. 11. 2014 za jednorázovou úhradu  
    10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 12 m2  
 
ve prospěch oprávněné 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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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

   
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31. 8. 2015 
 
 
403/9RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Havířov – město 

a Bludovice________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č.: 
836, 851, k.ú. Havířov – město dle GP č. 2031 – 276/2014 ze dne 18. 12. 2014 při 
výměře 23 m2 (přípojka 1. máje 870/14, 871/16 Havířov - MOS) 
1184, 1201/1, k.ú. Havířov – město dle GP č. 2037 – 2/2015 ze dne 15. 1. 2015 
při výměře 17 m2 (Dlouhá třída 460/1 až 468/13a, Havířov – vstup do 461/3 , 
příp.462/5 a 467/13) 2996/4, 2996/9, k.ú. Bludovice dle GP č. 3943 – 261/2014 ze 
dne 8. 12. 2014 při výměře 37 m2 (HC AZ Havířov 2010 z. s. – optický kabel 
Těšínská 1296/2a , 736 01 Havířov) spočívající v právu umístit, provozovat, trpět 
podzemní vedení komunikační sítě sestávající z ochranných HDPE trubek 
s optickými kabely, umožnit přístup a příjezd na nemovitosti za účelem 
zajišťování provozu a údržby, oprav včetně případné rekonstrukce a odstranění 
vedení při celkové výměře 77 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 9.625,- Kč + 
DPH ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava- 
Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 258 16 179 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

                                                                                           
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31. 8. 2015 
 
 
404/9RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Šumbark____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 
2008/35, 2008/181, 2008/185, 2008/186, 2008/187, 2008/188, 2105/301, 
3105/311, 2105/312, 2105/316, 2105/317, 2105/318, 2105/319, 2105/320, 
2105/323, 2105/324, 2105/335, 2105/336, 2105/343, 2105/501, 2105/563, 
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2105/564, 2105/565, 2105/566, 2105/575, 2105/576, 2105/577, 2105/578, 
2105/579, 2105/587, 2105/588, 2105/591, 2105/592, 2105/593, 2105/594, 
2105/596, 2105/602, 2105/604, 2105/605, 2105/606, 2105/608, 2105/609, 
2105/618, 2105/634, 2105/635, 2105/650, 2105/651, 2105/652, 2105/653, 
2105/654, 2105/655, 2105/658, 2362/3, 2362/4, 2364/2, 2364/23, 2364/24, 
2366/2, k.ú. Šumbark dle GP č. 1729 - 260/2014 ze dne 9. 12.  2014 spočívající 
v právu umístit, provozovat, trpět podzemní vedení komunikační sítě sestávající 
z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, umožnit přístup a příjezd na 
nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, oprav včetně případné 
rekonstrukce a odstranění vedení při výměře 269,53 m2 za jednorázovou úhradu 
ve výši 33.691,25 Kč + DPH ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s., se 
sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00,  
IČ: 258 16 179 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                            T: 31. 8. 2015 
 
  
405/9RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci  

Záměr pronájmu části nemovité věci – pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město 
Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
1. rozhodnutí o podnájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře  377,30 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska 
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
 
2. rozhodnutí o záměru pronájmu části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  
    zastavěná plocha a nádvoří o výměře  cca 200 m2, k.ú. Bludovice,  
 
3. projednání  záměru následného prodeje části nemovité věci – pozemku 
    parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  cca 200 m2,  k.ú. Bludovice,  

 
 
406/9RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 28,15 m2 v suterénu  
    obytného domu Dlouhá tř. 81d, Havířov-Podlesí, p. Michalu Faronovi, jako 
    sklad pro vlastní potřebu 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 18,81 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Ostrovského 20, Havířov-Město, p. Evě Kastnerové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 108  
    o výměře 19,62 m2   v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,  
    Svornosti 2, Havířov-Město, p. Ivetě Součkové, IČ: 71811168,  
    jako kancelář finančního poradce 

 
 
407/9RM/2015 - Pronájem části nemovité věci  

Prodloužení pronájmu části nemovité věci______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 11,50 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. K. V. Raise 10, Havířov-Město, p. Jakubovi Podjuklovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru o výměře 72,65 m2 

     v 1. nadzemním podlaží obytného domu ul. Jarošova 31b, Havířov-Šumbark,  
    příspěvkové organizaci města Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,  
    k dalšímu provozování poradenského centra KHAMORO, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - hrazení záloh za služby 
    - nájem na dobu určitou do 31. 10. 2020 

 
 
408/9RM/2015 - Výsledky veřejných soutěží__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. že do veřejné soutěže p. č. 1/OSM/201 – na pronájem části nemovité  
    věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 175,06 m2  

      v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6, Havířov-Podlesí, nebyla  
    podána žádná nabídka 
 
2. nabídky do veřejné soutěže p. č. 2/OSM/2015 – na pronájem části nemovité  
    věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 75,84 m2 v přízemí  
    obytného domu Národní tř. 6, Havířov-Město, které podali: 
    1. P&P farm food s.r.o., IČ: 29448581 
    2. Ing. Kateřina Hásová, IČ: 73355071 
    3. p. Alena Smolová, IČ: 42787521 
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3. nabídky do veřejné soutěže p. č. 3/OSM/2015 – na pronájem části nemovité 
    věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 29,60 m2 v přízemí  
    obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město, které podali: 
    1. P&P farm food s.r.o., IČ: 29448581 
    2. PEGASUS Investment s.r.o., IČ: 02029375 
 
s c h v a l u j e 
 
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6,  
    Havířov-Podlesí. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč/m2/rok 
    bez DPH. 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o celkové výměře 75,84 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 6,  
    Havířov-Město, se spol. P&P farm food s.r.o., IČ: 29448581, za podmínek: 
    - nájemné 1 650,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
    - platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
    - účel: prodejna s farmářskými a domácími potravinami 
    - stavební úpravy prostor provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  
      na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 
    o celkové výměře 29,60 m2 v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23,  
    Havířov-Město, se spol. PEGASUS Investment s.r.o., IČ: 02029375,  
    za podmínek: 
    - nájemné 3 113,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
    - platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
    - účel: prodejna s čokoládovými výrobky 
    - stavební úpravy prostor provede nájemce na vlastní náklady bez nároku 
      na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

 
 
409/9RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpověď nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostor sloužící 
k podnikání o výměře 127,13 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska na  
ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark, nájemci spol. Larine Europe s.r.o.,  
IČ: 02335981, z důvodu dluhu na nájemném a službách 
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410/9RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmům částí nemovitých věcí__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Základní škole Havířov-Šumbark Generála Svobody 16/284 okres Karviná,  
    IČ: 48805513, prodloužení pronájmu části nemovité věci  
    MUDr. Věře Gottvaldové, IČ: 47655348, za podmínek: 
    - výměra prostor: 191,60 m2 

    - účel: ordinace dětského lékaře 
    - doba nájmu: na dobu určitou do 31. 3. 2025 
    - nájemné: 560,04 Kč/m2/rok za prostor ordinace a sesterny o výměře 48 m2 

                            107,52 Kč/m2/rok za prostor chodby a schodiště o výměře 143,60 m2 

    - hrazení zálohových a paušálních služeb 
 
2. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
    IČ: 70958165, prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 690/3, 
    k.ú. Šumbark, p. Rostislavu Marešovi, za podmínek: 
    - výměra pozemku: 240 m2 

    - účel: zahrádka 
    - doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 5. 2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - nájemné: 1,40 Kč/m2/rok, splatné při podpisu nájemní smlouvy na kalendářní  
      rok 
    - hrazení zálohy za odběr vody 

 
 
411/9RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
I. schválit   
A. Předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27, odst. 2,  
     písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
     rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým 
     organizacím: 
1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova2/1190,  
    IČ: 61988685, majetek v celkové pořizovací ceně 603 248,16 Kč – dětské  
    venkovní atrakce situované na školní zahradě  
2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250, majetek  
    v celkové pořizovací ceně 1 269 763,20 Kč – vybavení stálé výstavní expozice  
    Historie psaná uhlím, situované ve Společenském domě Reneta  
3. příspěvkové organizaci SANTÉ - centru ambulantních a pobytových sociálních  
    služeb, IČ: 00847470, dlouhodobý hmotný majetek – technické zhodnocení  
    nebytových prostor v bytovém domě Nerudova 2, ve vlastnictví   
    RPG Byty, s. r. o., v celkové účetní ceně 2 034 322,70 Kč 
4. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
    IČ:00306754, 
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    - stavby v celkové pořizovací ceně 10 194 298,20 Kč (pořízeno v rámci  
      investiční akce 13036  - Sportovně rekreační areál Zemědělská, Dolní Datyně)  
   - stavby v celkové pořizovací ceně 450 110,30 Kč a lavičky za 14 453,50 Kč; 
     vše na dětském hřišti v Havířově – Dolní Datyně  (pořízeno v rámci investiční  
     akce 14012 – Bav se a uč) 
5. zrušit část usnesení č. 1182/26ZM/2014, odst. 1b, odrážka poslední a 
    schválit příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  
    sídlo: Havířov – Město, Hlavní třída 246/31a, IČ: 00317985, vybavení kina  
    Centrum v celkové pořizovací ceně 30 556 318,29 Kč, z toho nehmotný  
    majetek v pořizovací ceně 149 616,- Kč, hmotný dlouhodobý majetek  
    v pořizovací ceně 26 242 615,12 Kč a majetek neinvestiční v celkové  
    pořizovací ceně 4 164 087,17 Kč  
 
B. Darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova do vlastnictví  
     příspěvkových organizací: 
1. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a  okres Karviná,  
    příspěvková organizace, IČ: 70958122, dlouhodobý hmotný majetek 
    – schodišťovou plošinu v pořizovací ceně 514 371,74 Kč 
2. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
    IČ: 00306754, lavičky za 16 988,40 Kč pořízené v rámci investiční akce  
    13036 - Sportovně rekreační areál Zemědělská, Dolní Datyně. 
3. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985, 
    pamětní desku v pořizovací ceně 30 250,- Kč, připomínající zateplení objektu  
    KD Leoše Janáčka v rámci dotační investiční akce 7111 – Snižování spotřeby  
    energie v KD Leoše Janáčka 
 
II. vzít na vědomí 
skutečnost, že v souvislosti s přístavbou budovy ZŠ 1. máje (propojení budovy 
školy s budovou školní jídelny a družiny), došlo na základě geometrického plánu 
č. 2015-66/2014  ke změně údajů v katastru nemovitostí, s nimiž hospodaří 
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a  okres Karviná, příspěvková 
organizace,  
IČ:  70958122, kdy z pozemku parc. č. 833/1 o výměře 6459 m²  byla oddělena 
část o výměře 37 m², která byla sloučena s pozemkem parc.č. 831 
(zastavěno budovou školy, vč. přístavby), a část o výměře 3195 m², 
nově označená jako pozemek parc.č. 833/6.   

 
 
412/9RM/2015 - Informativní zpráva o přijatých finančních a věcných darech příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2014__________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informativní zprávu o přijatých finančních a věcných darech příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2014 dle přílohy č. 1  
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413/9RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím grantu Nadace OKD  

a Evropské unie____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím grantů příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
 
    poskytovatel: Nadace OKD 
    projekt: Nádvoří školy jako příjemné a bezpečné komunitní centrum 
    předpokládaná výše grantu:…………………………………cca 300 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti minimálně ve výši 20% cca…………… 60 000,00 Kč  
    z příspěvku na provoz 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace     (IČO: 80 95 81 31) 
 
    poskytovatel: Evropská unie 
    projekt: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programu  
    Erasmus+předpokládaná výše grantu:………………..……..…cca 13 500 EUR 
    financování:……………………………………………..………bez spoluúčasti         
    - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
    poskytovatel: Evropská unie 
    projekt: Strategické partnerství mezi školami v rámci programu Erasmus+ 
    předpokládaná výše grantu:………………………………...…. cca 12 000 EUR 
    financování:……………………………………..…………..… bez spoluúčasti      
    - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
414/9RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     

z rezervního fondu do fondu investičního a pořízením investičního majetku__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark, Jarošova 33/851, 
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO. 70 95 81 65) 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
    rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převod částky ve výši 100 000,00 Kč 
    z rezervního fondu do fondu investičního na pořízení jazykové učebny 
 
2. pořízení jazykové učebny v pořizovací ceně cca 150 000,00 Kč včetně DPH 

    
          Z: vedoucí OŠK 
          T: březen 2015 
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415/9RM/2015 - Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci „Bezpečnost 

a ochrana dětí a mládeže ve statutárním městě Havířov“ z Nadace ČEZ  
(IČ 26721511) v rámci grantového řízení Oranžový přechod pro rok 2015___   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání  žádosti  o  udělení nadačního příspěvku na akci „Bezpečnost a ochrana 
dětí a mládeže ve statutárním městě Havířov“ z Nadace ČEZ (IČ 26721511) 
v rámci grantového řízení Oranžový přechod pro rok 2015   
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  Bc. Ivana Bureše podpisem žádosti o 
nadační příspěvek a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 
Z: vedoucí OSR  
T: 6. 3. 2015 

      
 
416/9RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 4  

Územního plánu Orlové_____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 4 Územního 
plánu Orlové v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc.  Daniela Pawlase podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Orlové 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu Orlové, tj. 
Městský úřad Orlová, odbor výstavby   

         
Z: vedoucí OÚR  

          T: 10.03.2015 
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417/9RM/2015 - Odborná konference Zelená města – města budoucnosti: „Zeleň pro sídliště“  

23. 9. 2014, „Zeleň v historii měst“ 6. 10. 2015, KD Radost________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o konání odborné konference Zelená města – města 
budoucnosti s názvem „Zeleň pro sídliště“, konané dne 23. 9. 2014 v KD Radost 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e 
 
konání odborné konference Zelená města – města budoucnosti s názvem „Zeleň 
v historii měst“, konané dne 6. 10. 2015 v KD Radost Havířov v rozsahu nákladů 
spojených s realizací konference dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

    
                                                
418/9RM/2015 - Souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku – server____________     
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
rozhodnutí o vydání souhlasu zřizovatele s pořízením dlouhodobého hmotného 
majetku z vlastních zdrojů příspěvkové organizace Sociální služby města 
Havířova (z investičního fondu) – serveru s předpokládanou  cenou 350 000 Kč 
vč. DPH a rozhodnutí o vydání souhlasu zřizovatele s převodem finančních 
prostředků ve výši 350 000 Kč z fondu rezervního do fondu investičního 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 

 
                                                
419/9RM/2015 - Souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného dlouhodobého hmotného  

majetku__________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení a likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku -  
kopírovacího stroje SHARP, model AR-M-207, v. č. 63047568, inv. číslo 
M000085, rok pořízení 2006, pořizovací cena 84.359,00 Kč ve správě 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 
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420/9RM/2015 - Souhlas s přijetím peněžního daru____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí peněžního daru pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 2 000 Kč  
od p. Ivana Fabíka, bytem ul. ........................... 

 
 
421/9RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích v „Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených  

jeslí v Moravskoslezském kraji za rok 2014“____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informativní zprávu příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
o výsledcích v „Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených jeslí v Moravskoslezském 
kraji za rok 2014“ 

 
 
422/9RM/2015 - Letní koupaliště Havířov____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
u k l á d á 
 
jako zřizovatel příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov (SSRZ), IČO: 00306754, statutárnímu orgánu, aby předložil v rámci 
přípravy Letního koupaliště v Havířově- Městě na sezonu 2015: 
 
1. návrh postupu na odstranění vad (na oplocení - reklamace Mazurek, s.r.o.)  
    případně jiných provedených prací (reklamace - vadná plastová okna, povrch  
    autodráhy) na Letním koupališti, u kterých jsou zjištěny závady a u kterých  
    ještě běží záruční doba,  
 
2. podrobnou zprávu o technickém stavu celého areálu Letního koupaliště  
    a to včetně stavu jeho technického vybavení (zejména čerpadla ve strojovně,  
    bazény a bazénová technologie, nátěry tobogánu), 
 
3.  harmonogram oprav do 30.4.2015 (např. opravy WC pro imobilní návštěvníky,  
     opravy nesoudržných vrstev na schodišti, oprava zábradlí na tribuně, montáž 
     pátého prodejního stánku, instalace nového odtoku malého bazénu, opravy 
     bazénové technologie vč. vlnobití), 
 
4.  návrh na financování oprav z příspěvku na provoz SSRZ pro rok 2015  
     ve výši 32 188 000,- Kč  a to zejm. v rámci úspor navržených Radě města  
     Havířova dne 14.1.2015 a přehodnocením financování Městského fotbalového 
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     klubu (výstavby nového společenského centra), 
5. přehled předpokládaných hospodářských aktivit na Letním koupališti v sezoně  
    2015, včetně finanční rozvahy a koordinace činnosti jednotlivých poskytovatelů  
    služeb,  
 
6. dokumentaci veřejné zakázky na instalaci autodráhy  

 
Z: ředitel SSRZ 
T: 18.03.2015 

 
 
423/9RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava  

valných hromad____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako zakladatel a jediný společník  
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 
865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 
„společnost“)  
a 
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město K Zámečku 243/2, 
PSČ  736 01, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo 
„společnost“)  
 
ž á d á    
 
1. jednatele společnosti o svolání jednání jediného společníka vykonávajícího  
    působnost valné hromady  
    a) MRA, s.r.o. dne 20. 5. 2015 ve 13.30 hodin v salonku l. patro v budově       
        Hotelu Zámek Havířov 
    b) ZÁMEK Havířov, s.r.o. dne 20. 5. 2015 ve 14.15 hodin v salonku 1. Patro 
        v budově Hotelu Zámek Havířov s tímto navrženým programem jednání: 
        1. Prezence 
        2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu  
            valné hromady  
        3. Schválení programu valné hromady 
        4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 
           za rok 2014 
        5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  
            ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
            za rok 2014 
        6. Vyjádření dozorčí rady společnosti  
            - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 
            - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti,  
              resp. způsobu úhrady ztrát, za rok 2014 
            - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
              ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
              ovládající osobou za rok 2014 
            - o výsledcích kontrolní činnosti 
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        7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 
        8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti, resp. způsob úhrady ztrát, 
            za rok 2014 a o výši a výplatě podílu na zisku společnosti orgánům 
            společnosti 
      
2. jednatele, členy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    a ředitele MRA, s.r.o. o účast na valné hromadě dne 20. 5. 2015 
 
u k l á d á  
 
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům, předsedovi dozorčí rady  
    MRA, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o. a řediteli MRA, s.r.o.  

          
Z: vedoucí OPS 
T: 13.3.2015 

 
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 20.5.2015 na oddělení  
    kancelář primátora v listinné podobě 

          Z: jednatelé MRA, s.r.o 
                        jednatelé ZÁMEK  
                    Havířov, s.r.o. 
          T: 17.4.2015 
 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 20.5.2015 na internetových  
    stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

Z: jednatelé MRA, s.r.o 
  T: 17.4.2015 

 
4. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 20.5.2015  
    na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 
          Z: jednatelé MRA, s.r.o 
                        jednatelé ZÁMEK  
                                                                                                                Havířov, s.r.o. 
          T: 4.5.2015 
 
 
424/9RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_________________  
 

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle  B,  
vložka 1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)  
 
ž á d á 
 

    1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře    
        vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 
        dne 29.4.2015  ve 13:30 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek  
        Havířov s tímto navrženým programem valné hromady:  



 
USNESENÍ 

z 9. schůze Rady města Havířova 
konané dne 04.03.2015 

22 

 
     1. Prezence přítomných 
     2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu  
         valné hromady  
     3. Schválení programu valné hromady 
     4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu  
         jejího majetku za rok 2014 
     5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2014 a návrh  
         na rozdělení zisku 
     6. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  
         ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
         za rok 2014 
     7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 
          - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 
          - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 
          - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
            ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
            ovládající osobou za rok 2014 
          - o výsledcích kontrolní činnosti   
     8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2014 
         a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 
     9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2014 
   10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2014 a stanovení 
         výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
 

     2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast 
         na valné hromadě dne 29.4.2015 

 
u k l á d á  
 
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi  
    dozorčí rady a řediteli TSH a.s.    

                                                                                            Z: vedoucí OPS 
                                                                                           T: 13.3.2015 
 

2. vypracovat a uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 29.4.2015 
    na internetových stránkách společnosti TSH a.s.        
                                                                        
                                                                                       Z: představenstvo  

                                                                                                                           TSH a.s.                                                                                     
                                                                                         T: do 27.3.2015 

 
3. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 29.4.2015 
    k bodům 3 až 10  na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické  
    podobě 

 
                                                                                       Z: předseda  
                                                                                                                           předst. TSH a.s.  

                T: 13.4.2015 
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425/9RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_________  
 

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
se sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113 (dále též „společnost HTS, a.s.“)  
  
ž á d á   
 

    1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  
        vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) v termínu 
        dne 29.4.2015 ve 14:15 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek  
        Havířov s tímto navrženým programem valné hromady:  

      1. Prezence přítomných 
      2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné  
          hromady  
      3. Schválení programu valné hromady 
      4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.  
          a stavu jejího majetku za rok 2014 
      5. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2014 a návrh  
          na rozdělení zisku 
      6. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 
         a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající  
         osobou za rok 2014 
     7. Vyjádření dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
         - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 
         - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 
         - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
           ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
           ovládající osobou za rok 2014 
         - o výsledcích kontrolní činnosti 
     8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2014  
         a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 
    9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2014 
  10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2014 
        a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
 

    2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s. o účast  
        na valné hromadě dne 29.4.2015 

 
u k l á d á  
 
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva,  
    předsedovi dozorčí rady a řediteli HTS, a.s.      

                                                                                            Z: vedoucí OPS 
                                                                                            T: 13.3.2015 
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2. vypracovat a uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 29.4.2015 
    na internetových stránkách společnosti HTS, a.s. 

                                                                                Z: představenstvo  
                                                                                                               HTS, a.s. 
                                                                                T: do 27.3.2015 

 
3. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 29.4.2015 
    k bodům 3 až 10 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické 
    podobě 

 
                                                                                             Z: předseda  
                                                                                                                           předst. HTS, a.s.  

                             T: 13.4.2015 
 
 
426/9RM/2015 - Změny v Občanských komisích Rady města Havířova____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
Ing. Miroslava Mynáře z funkce člena a zároveň předsedy Občanské komise  
č. 5 Havířov-Šumbark z důvodů uvedených v příloze  
 
j m e n u j e 
 
na základě návrhů uvedených v příloze  
1. do Občanské komise č.5 pro část města Havířov-Šumbark  
    a) pana Ing. Petra Špoka do funkce člena Občanské komise č. 5  
    b) pana Richarda Zelinu do funkce předsedy Občanské komise č.5  
2. do Občanské komise č.1 pro část města Havířov-Bludovice pana  
    Ing. Bohuslava Murase do funkce člena této komise 
3. do Občanské komise č.6 pro část města Havířov-Životice paní Ivanu Glacovou 
    do funkce členky této komise 

 
 
427/9RM/2015 - Žádost o zřízení nové komise Rady města Havířova______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
písemnou žádost předsedy klubu zastupitelů za KDU-ČSL Bc. Marka Plawného,  
č. j. MMH/9037/2015 ze dne 29.1.2015, ve věci zřízení nové komise  
jako poradního orgánu Rady města Havířova (Příloha č.1) 
 
k o n s t a t u j e  
  
že neshledala důvody pro zřízení nové komise RMH pro národnostní menšiny  
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s c h v a l u j e  
 
odpověď ve znění dle Přílohy č. 3 

 
 
428/9RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Prievidza, Slovensko_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci mezinárodního projektu „Evropa pro občany“ zahraniční pracovní cestu 
do města Prievidza, Slovensko ve dnech 19. – 22.03.2015 pro Bc. Daniela 
Pawlase, primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro 
ekonomiku a správu majetku a Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj na odbornou konferenci „Průmyslová společenství (ICED): 
občanská společnost pro reindustrializaci Evropy“. 

  
 
429/9RM/2015 - Programové prohlášení rady města____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2014 – 2018,  
dle přílohy. 

 
 
430/9RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Mgr. Daniel VACHTARČÍK 
primátor města                                                           náměstek primátora pro sociální rozvoj
                                                                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 10. schůze Rady města Havířova 

konané dne 18.03.2015 

 
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.    MMH/21 285/2015 
 
V Havířově dne: 23.03.2015 
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 10. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.03.2015  

 
431/10RM/2015 - Zvolení ověřovatele 10. schůze RMH, konané dne 18.03.2015 
 
432/10RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2015 
 
433/10RM/2015 - Schválení programu 10. schůze RMH, konané dne 18.03.2015 
 
434/10RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 

 
435/10RM/2015 - Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov 

 
436/10RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
437/10RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu   
                              bytů 

 
438/10RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným   
                              bytům v majetku města Havířova – Soňa Gabčová       

 
439/10RM/2015 - Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací  
                              vykonávaných zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3 odst. 3 písm. e)   
                              mandátní smlouvy 
 
440/10RM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

leden – prosinec 2014 
 
441/10RM/2015 -Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2014 
 
442/10RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 6. – 22.  
 
443/10RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  – Pavlína Pavlíková         

 
444/10RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Mgr. Karla Sabelová      

 
445/10RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         

 
446/10RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Wislová    

 
447/10RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark 

 
448/10RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      

 
449/10RM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město 

 
450/10RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice 
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451/10RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města  
                              Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová  

na stoku A“ 
 

452/10RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku  
parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město 
 

453/10RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova  
– části města Dolní Suchá“ - IV. část           
 

454/10RM/2015 - Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce  
                              stávajícího a výstavba nového - 1. Etapa“   
 
455/10RM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková            

 
456/10RM/2015 - Účast města v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Dolní Datyně       

 
457/10RM/2015 - Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur 

 
458/10RM/2015 - Zřízení věcného  břemene ve prospěch spol. Veolia Energie ČR, a.s. 

 
459/10RM/2015 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku, záměr  
                               pronájmu nebo výpůjčky pozemků 

 
460/10RM/2015 - Výpůjčka nemovitých věcí 

 
461/10RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci  

Záměr pronájmu části nemovité věci – pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město 
Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město 
 

462/10RM/2015 - Záměry pronájmu části nemovité věci 
 

463/10RM/2015 - Záměr pronájmu části střechy k umístění telekomunikačního zařízení 
 

464/10RM/2015 - Pronájem části nemovité věci 
 
465/10RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem 

 
466/10RM/2015 - Informace k výpovědím bytů a prostorům sloužícím k podnikání  

(nebytové prostory) 
 

467/10RM/2015 - Přehled prostor sloužících k podnikání 
 

468/10RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  
a darování movitých věcí  příspěvkovým organizacím – změna usnesení 
 

469/10RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi   
                              zřízenými statutárním městem Havířov 
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470/10RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  
                              organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
471/10RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     
                               z rezervního fondu do fondu investic 

 
472/10RM/2015 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města za rok 2014 
   
473/10RM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 - změna  
                              termínu konání akce Havířov v pohybu 2015 

 
474/10RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  

odboru školství a kultury 
 

475/10RM/2015 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova - žádost o prošetření  
                              nesrovnalostí ve zřizovací listině ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí  

 
476/10RM/2015 - Informativní zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města  
                              Havířova v roce 2014 
  
477/10RM/2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního  
                               města Havířova 
 
478/10RM/2015 - Kampaň „Česko svítí modře“ 

 
479/10RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015   
                              sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ 
 

480/10RM/2015 - Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu  
Karviná (SMOOK)  
 

481/10RM/2015 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
                              zřetele - Jolana Ondrášiková 

 
482/10RM/2015 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,  
                              příspěvkové organizace – změna usnesení č. 372/8RM/2015 

   
483/10RM/2015 - Poskytnutí účelové dotace na základě uzavřené Smlouvy o podpoře  
                              sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
 
484/10RM/2015 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
            
485/10RM/2015 - Souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - server     

 
486/10RM/2015 - Přijetí věcného daru 

 
487/10RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci - 1. SFK Havířov, z. s. 

 
488/10RM/2015 - Výpůjčka majetku 
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489/10RM/2015 - Letní Koupaliště - přípravy na sezónu 2015 
 

490/10RM/2015 - Smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. k bezplatnému užívání  
                              nádob pro tříděný sběr komunálního odpadu_ 

 
491/10RM/2015 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  
                              přírody Nový Jičín  

 
492/10RM/2015 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí  

             
493/10RM/2015 - Poskytnutí dotace Zájmovému spolku rybářů na zakoupení ryb   

 
494/10RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 
495/10RM/2015 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci   
                              IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“  

 
496/10RM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného  plánu   
                              rozvoje  města – Zóna Šumbark II Za  Teslou 

 
497/10RM/2015 - Aktualizace Výzvy č. 3 – „IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou“ v rámci   
                              Revitalizace veřejného prostranství   

 
498/10RM/2015 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM pro  
                              ROP „Přitažlivé město Havířov“ 

 
499/10RM/2015 - Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Sesuv svahu na ul.  
                              Svážná“ v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí 

 
500/10RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                              dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 

 
501/10RM/2015 - „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ – zrušení schválených  
                              zadávacích podmínek 

 
502/10RM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o zrušení  
                              zadávacího řízení  

 
503/10RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
                              na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. II 

 
504/10RM/2015 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromad 

 
505/10RM/2015 - Roman Milo – prominutí pohledávky s příslušenstvím  

 
506/10RM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova   

 
507/10RM/2015 - Podání  p. Tomáše Rejče pro Radu města Havířova 
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508/10RM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému   
                              shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   
                              komunálních odpadů 

 
509/10RM/2015 - Petice občanů proti rušení nočního klidu podnikem Patro BEACH,  

Dlouhá třída 491/51, Havířov 
 

510/10RM/2015 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova 
             

511/10RM/2015 - Stížnosti – přehled za r. 2014 
 

512/10RM/2015 - Smlouva o výpůjčce radiostanic Hasičského záchranného sboru  
                              Moravskoslezského kraje                                          

 
513/10RM/2015 - Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

 
514/10RM/2015 - Pověření k jednání s ČSAD Havířov a.s. 
 
515/10RM/2015 - Stanovení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.03.2015 

 
431/10RM/2015 - Zvolení ověřovatele 10. schůze RMH, konané dne 18.03.2015_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 
18.03.2015 

 
                Petera HRABČÁKA 

 
 
432/10RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 9. schůze RMH, konané dne 04.03.2015________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 9. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  4.3.2015 

 
 
433/10RM/2015 - Schválení programu 10. schůze RMH, konané dne 18.03.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 10. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.03.2015 
dle upravené přílohy  

 
 
434/10RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 

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

 
4830/72RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol.  

RWE GasNet, s.r.o. 
5778/87RM/2014 Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 
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19/2RM/2014 Výpůjčka a převod pozemků Moravskoslezskému kraji 
 

v y p o u š t í 
 

4449/65RM/2013 Zřízení věcných břemen 
5125/76RM/2014 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku 

města  za rok 2013  
5561/84RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol.  

RWE GasNet, s.r.o. 
5711/87RM/2014 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –

stavba 1./01  Havířov – Žermanická přehrada“, realizované  
na pozemcích v k.ú. Havířov – město         

144/5RM/2014 Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného  
břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.  

232/6RM/2015 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a 
družstev/kolektivů 

248/6RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol.  
RWE GasNet, s.r.o. 

250/6RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

286/7RM/2015 Dodatek č. 12 a Dodatek č. 13 ke smlouvám o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města 
Havířova v r. 2014 

354/8RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
364/8RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity  
366/8RM/2015 VZ/84/OŠK/14 – „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na 

ekologickou výchovu“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 
nejvhodnější nabídky 

373/8RM/2015 Navýšení výdajů organizační jednotky 7 - odboru 
sociálních věcí 

383/8RM/2015 Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé 
397/9RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
414/9RM/2015 Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního a pořízením investičního majetku 

415/9RM/2015 Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci  
„Bezpečnost a ochrana dětí 
a mládeže ve statutárním městě Havířov“z Nadace ČEZ  
(IČ 26721511) v rámci grantového řízení Oranžový 
přechod pro rok 2015  

416/9RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání 
změny č. 4 Územního plánu Orlové  
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435/10RM/2015 - Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
změny koncepce činnosti Městské policie Havířov 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změny koncepce činnosti Městské policie Havířov, dle důvodové 
zprávy 

________________________________________________________________________________ 
 
436/10RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
- č.13, o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1098/6  Havířov- Šumbark  
  .......................... 
- č.8, o velikosti 0+1, na ulici Dlouhá třída 470/17 Havířov- Město  
  .......................... 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Lípová 602/14 Havířov- Město  
  .......................... 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 791/4 Havířov- Město .......................... 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1066/13 Havířov- Město  
  .......................... 
- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 695/11c  Havířov- Šumbark  
  .......................... 
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 423/6 Havířov- Šumbark  
  .......................... 
- č.4, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1112/4 Havířov- Šumbark  
  .......................... 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici 1.máje 871/16 Havířov- Město  
  .......................... 
- č.24, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark  
  .......................... 
- č.10, o velikosti 1+5, na ulici Emy Destinnové 1166/16 Havířov- Šumbark    
  .......................... 
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p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za 
předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.4.2015 
 
 
437/10RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu   
                              bytů_____________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu 
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.   
    jednotlivým nájemcům v období od  1.3.2015 a 15.3.2015  na  základě   
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

________________________________________________________________________________ 
 
438/10RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                              bytům v majetku města Havířova – Soňa Gabčová______________________        

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem o byt 
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“ , pro Soňu Gabčovou, 
státní příslušnici Slovenské republiky, trvale bytem č. .. o velikosti 1+2 na ulici 
.......................... 

________________________________________________________________________________ 
 
439/10RM/2015 - Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací  
                              vykonávaných zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3 odst. 3 písm. e)  
                              mandátní smlouvy_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
dodatek Mandátní smlouvy ze dne 30.8.2007 uzavřené mezi statutárním městem 
Havířov a Městskou realitní agenturou s.r.o., příloha č. 5 – Ceník prací, 
s platností od 1.4.2015 
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u k l á d á  
 
vypracovat příslušný dodatek mandátní smlouvy 

 
                                                                                Z: vedoucí OPS 

T: 3/2015     
 
 
440/10RM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

leden – prosinec 2014______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za 
období leden – prosinec 2014, dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
441/10RM/2015 -Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2014_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
1) výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok  
    2014, dle důvodové zprávy a příloh, 
2) rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
    za rok 2014 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  
    a příloh. 
 
u k l á d á  
 
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2014 do účetních výkazů za 
období leden – červen 2015 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových 
organizací za rok 2014, dle důvodové zprávy a příloh. 
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442/10RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 6. – 22._____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
rozpočtová opatření č. 21. a 22., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 21. a 22, dle důvodové zprávy 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 6. – 20., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 4. – 22. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2015: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 665 209,21 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 23 506,54 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 740 424,67 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 637 198,47 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 341 280,37 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 815,56 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 38 293,00 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 
 odbor organizační 209 165,45 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 14 577,67 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 256 060,81 tis. Kč 
 odbor investiční výstavby 205 923,00 tis. Kč 
 odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 
 Městská policie Havířov 75 002,70 tis. Kč 
 odbor ekonomický 501 052,94 tis. Kč 
 oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 
 oddělení kanceláře primátora 17 014,24 tis. Kč 
    
b) příspěvky organizacím 295 918,10 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
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 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 4 497,08 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 5 113,82 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 4 856,98 tis. Kč 

 
ASTERIX - Středisko volného času 
Havířov 2 745,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 19 141,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 45 380,00 tis. Kč 

 
SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 11 715,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 

 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 32 188,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 
    
III. Financování celkem -28 010,74 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 
 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních účtech +114 529,26 tis. Kč 
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443/10RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  – Pavlína Pavlíková_____         
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 43  o vel. 0+1 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Nákupní 426/1  v Havířově-Šumbarku s p. Pavlínou 
Pavlíkovou, t.b. .......................... pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami  

________________________________________________________________________________ 
 
444/10RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Mgr. Karla Sabelová________       

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+2 se 
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v domě na ul. Komunardů 984/6 v Havířově-Městě  
p. Mgr. Karle Sabelové, t.b. ..........................Město  
pod podmínkou, že: 
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami  
  a v době, kdy bude předmětný byt právně volný   
- Mgr. K. Sabelová převezme byt ve stávajícím stavu  s tím, že jeho opravy   
  provede na své vlastní náklady  

 
    
445/10RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Bohumíra Černého , trvale bytem ..........................  
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 13,  

    vel. 1+3  v domě na ul. Generála Svobody 272/21 v Havířově-Šumbarku,   
    jehož nájemkyní je přítelkyně p. Anna Bazgierová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Markéty Filipiecové, trvale bytem .......................... 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+5  v domě  

    na ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku,  jehož nájemkyní je její matka  
    p. Renáta Filipiecová 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský    

zákoník, přistoupení p. Kristýny Konečné, trvale bytem  .................... 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3  v domě na  

    ul. 17.listopadu 1106/26 v Havířově-Podlesí,  jehož nájemkyní je její matka  
    p. Petra Konečná 
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, přistoupení p. Barbory Habrové, trvale bytem .......................... k 
nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2  v domě na  

    ul. Dlouhá třída 900/20 v Havířově-Městě,  jehož nájemkyní je její sestra  
    p. Kristýna Habrová 

 
    
446/10RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Wislová_____________________     

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
p. Janě Wislové, t.b. .......................... , prominutí části poplatku z prodlení ve 
výši 56.112,- Kč  evidovaného MRA, s.r.o. u bytu č. 29  o  vel. 1+3 v domě na 
ul. Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí v celkové výši 74.816,- Kč  pod 
podmínkou, že jmenovaná uhradí zůstatek dlužné částky na nájmu a službách 
spojených s bydlením v předmětném bytě, a doplatí zbývající část poplatku 
z prodlení ve výši 18.704,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
447/10RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark________________ 

 
Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit   
záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 190 
m2, kat. území Šumbark  panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem 
.........................., za účelem vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření 
parkoviště pro klienty zdravotnického zařízení 

 
 
448/10RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže______________________      

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1338/64, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou 
geometrickým plánem č. zak. 2910-1/2015 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1338/104 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu  Jánu Leňkovi, 
bytem .......................... , pod již postavenou garáží  

___________________________________________________________________________ 
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449/10RM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemků parc.č. 3979 , zeleň o výměře cca 199 m2 a parc.č. 3940/1, 
ost.plocha o výměře cca 110 m2 , kat. území Havířov-město společnosti  
VPV TRADING  OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Výškovice, Nováčkova 
717/5,  IČ 25845543 k vybudování obslužné komunikace a výsadbě zeleně u 
objektu Hotelu Rudolf , a to za  tržní cenu dle znaleckého posudku  u části 
pozemku parc.č. 3979 ve výši  cca 335,70 Kč/m2  a u části pozemku parc.č. 
3940/1 ve výši cca 298,40 Kč/m2 + 1 960 ,- Kč za zpracování znaleckého 
posudku 

________________________________________________________________________________ 
   
450/10RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice_____________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemku parc.č. 2270/9, nově dle geometrického plánu označenou 
jako parc.č. 2270/22, ostatní plocha o výměře 27 m2, k.ú. Bludovice, manželům 
Janu a Jarmile Domesovým, bytem .......................... , za účelem rozšíření vjezdu 
a vybudování brány u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku, jako 
cenu tržní ve výši 8.389,-Kč (tj. 310,70 Kč/m2) + 1.700,-Kč  za  zpracování 
znaleckého posudku,  celkem 10.089,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
451/10RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města  
                              Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová  

na stoku A“______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, část města 
Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“ 
výpůjčku pozemků v k. ú. Prostřední Suchá  
 
1. části pozemku parc. č. 1914/4, v rozsahu  cca 120 m2, statutárnímu  městu   
     Havířov, stavebníkovi kanalizační stoky a veřejných částí přípojek  
     umístěných na pozemku,  

                                   půjčitelé: manž. Vojtěch Kozák a Denisa Kozáková, .......................... 
    doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  

     uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stoce    
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2. části pozemku parc. č. 1914/2, v rozsahu  cca  90 m2,  statutárnímu  městu   
     Havířov, stavebníkovi kanalizační stoky a veřejné části přípojky umístěné  
     na pozemku,  
     půjčitelé:  manž. Jan Zimmer a Karin Zimmerová, ..........................,  
                       
     doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
     uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stoce 
 
3. části pozemku parc. č. 1913/4,  v rozsahu  cca 180 m2,  statutárnímu  městu   
     Havířov, stavebníkovi kanalizační stoky a veřejné části přípojky umístěné  
     na pozemku,  
     půjčitel: Josef Kubala, .......................... 
     doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
     uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stoce 
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o výpůjčce  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
pro účely realizace stavby:„Odkanalizování města Havířova, část města 
Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“,     
 
A) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení,  
     provozování a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí  
     kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města  
     Havířova  a  udělení práva  provést  stavbu  na pozemcích:  
 
A1.  v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1914/4, v rozsahu   
        cca 120 m2,  ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov,  
        stavebníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek umístěných  
        na pozemku,  
        povinní: manž. Vojtěch Kozák a Denisa Kozáková, ..........................,    
                       
        - hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně  
          ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby  
          a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku  
 
A2.  v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1914/2, v rozsahu   
        cca 90 m2,  ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov,  
        stavebníka kanalizační stoky a veřejné části přípojky umístěné na pozemku,  
         povinní: manž. Jan Zimmer a Karin Zimmerová, ..........................,  
                        
         - hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně  
           ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby  
           a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku  
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A3.  v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1913/4, v rozsahu   
        cca 180 m2,  ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov,   
        stavebníka kanalizační stoky a veřejné části přípojky umístěné na pozemku,  
        povinný: Kubala Josef, .......................... 
        - hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně   
          ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby  
          a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku  
 
B) zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v právu zřídit a provozovat  
     a udržovat na služebném pozemku kanalizační zařízení, včetně jeho 
     příslušenství, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova a   
     udělení práva  provést  stavbu 
 
     v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1914/1,  v délce  cca 39 m,  
     a 1 ks   revizní  šachtice,  ve prospěch oprávněného, statutárního  města   
     Havířov, stavebníka kanalizační stoky umístěné na pozemku,  
     povinný: ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov,  
     IČ: 013 12 774,  
     - hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/ 1m délky břemene, v rozsahu dle    
       zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku,   
       s tím, že minimální hodnota břemene bude činit 1000,-Kč,   
     - za užívání pozemku po dobu výstavby uhradí stavebník před podpisem  
       smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázovou  
       paušální úplatu 1560,-Kč,  

 
 
452/10RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku  

parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. výkup části pozemku parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město,  dle  GP   
    č. 2012-46/2014 označeného jako parc. č. 3751/8, o výměře 2598 m2,  
    do majetku města,  pro účely  výstavby parkoviště,  

         prodávající: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1,  
                             IČ: 70994226   
         kupní cena: za cenu smluvní ve výši 700.000,- Kč, (cca 269,- Kč/m2)         

 
2. zřízení služebnosti ke  stávajícím sítím technického vybavení, (teplovod,  
    kabelová trasa),  umístěným na kupovaném pozemku parc. č. 3751/8,   
    k.ú. Havířov – město, jako budoucím majetku povinného, statutárního města  
    Havířov,   
    ve prospěch oprávněného:  České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222,  
                                                Praha 1, IČ: 70994226 a ČD – Telematika, a.s.,  
                                                Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ: 61459445  
    hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně  
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3. zřízení služebnosti  ke  stávajícím sítím technického vybavení, (kabelová  
    trasa, vodovodní přípojka) umístěným na kupovaném pozemku parc.  
    č. 3751/8, k.ú. Havířov-město a pro vstup a vjezd, jako budoucím majetku  
    povinného, statutárního města Havířov,   
    ve prospěch oprávněného: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,     
                                               Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město,  
                                               IČ: 70994234    
    hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně       

 
   
453/10RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova  

- části města Dolní Suchá“ - IV. část__________________________________            
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“   
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, 
provozování a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních 
přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k uvedeným 
pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma a v 
hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,  
 
1. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2548/1  v rozsahu  60,16 m2  dle GP 1145- 
    53E/2013,  
    povinný:  Olga Trčková, ..........................   
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 60,16) = 7.520,- Kč 
 
2. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/14  v rozsahu  12,7 m2  dle GP 1145-   
    53E/2013,  
    povinný: Luděk Král, ..........................   
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 12,7) = 1.588,-Kč 
 
3. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2750/1  v rozsahu  517,02 m2 a 5 ks šachtice dle GP  
    1145-53E/2013 a dále  v rozsahu 135,84 m2 dle GP 1156-53C/2013  a  dále  
    parc. č. 2750/1 v rozsahu 144,61 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1135-53K/2013, 
    povinný: Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 00  
                   Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 476 75 977  
    hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozí smlouvě bude     
    stanovena znaleckým posudkem   
 
4. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/2  v rozsahu 997,08 m2 a 11 ks šachtic,  dle   
    GP 1145-53E/2013,  dále  parc. č. 2740 v rozsahu 9,8 m2, dle GP 1160- 
    53/2013,  dále  parc. č. 249/2, 2736/2, 2750/5, 2755/2, 2755/51, v celkovém     
    rozsahu 1156,42m2  a 11 ks šachtic, dle GP 1159-53/2013,  dále parc. č.    
    2736/1 v rozsahu 55,99 m2 a 2 ks šachtic, dle GP 1145- 53F/2013  a dále  
    parc. č. 2736/2 v rozsahu 107,22 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-53C/2013, 
    povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,    
                   IČ:708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,  
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                   příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,  
                   středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 733 01 Karviná,  
                   IČ: 000 95 711 
    hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána pro jednotlivé stoky včetně        
    umístění šachtic bezplatně, případně za zvýhodněnou jednorázovou úhradu  
    1000,-Kč + DPH, cena bude upřesněna při uzavření smluv  
  
5. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2691/33 v rozsahu 202,54 m2 a 3 ks  šachtic, dle  
    GP 1160-53/2013,  dále  parc. č. 540/2, 543/1, 1889/2, 1889/5, 1889/25,    
    1889/26, 1898/1, 1898/4, 1900 a 2755/49,  v celkovém rozsahu 2136,5  m2   
    a 21 ks šachtic dle GP 1159-53/2013 a  dále  parc. č. 2566/18 v rozsahu  
    160,21 m2 dle GP 1145/53D/2013,  dále parc. č. 2140/1, 2141, 2142, 2208,   
    2211, 2212 a 2217 v celk. rozsahu 1074,48 m2  a 11 ks šachtic dle GP 1156- 
    53G/2013,  dále parc. č. 485/1, 486/1, 2158 a 2737/2  v celk. rozsahu  
    202,37m2  a 4 ks šachtice dle GP 1156-53C/2013,  dále  parc. č. 2140/1a 2142  
    v celk. rozsahu 117,35m2 a 1 ks šachtice dle GP 1156-53B/2013,  dále  parc. č.  
    1791/5a 1796 v celk. rozsahu 332,24 m2 a 4 ks šachtice  dle GP 1135- 
    53C/2013,  dále parc. č. 153/2 a 1869 v celk. rozsahu 70,88 m2 a 3 ks šachtice  
    dle GP 1135-53B/2013 a  dále parc. č. 1899 v rozsahu 844,08 m2 a 8 ks  
    šachtic dle GP 1135-53K/2013,         
    povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava,   
                   IČ: 277 69 143 
    hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích smlouvách,    
    maximálně však 250,-Kč/m2 + 3000,-Kč/1ks šachtice, tj. (250,-x 5140,65)  
    + (3000,-x 55) = 1285.163,- + 165.000 = celkem 1.450.163,-Kč + DPH   
  
6. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 368 v rozsahu 12,99 m2 dle GP 1145-53F/2013,   
    povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1807  
    a) 1/2  Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava,  
        IČ: 277 69 143 
    b) 1/8  Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 73921 Paskov, 
    c) 1/48 Przeczková Emílie, .........................., 
    d) 1/48 Kozielová Marie, ..........................,  
    e) 1/8  Waloszek Radek, .........................., 
    f) 1/4  Kožušník Josef, ..........................,   
    hodnota pozemkové služebnosti:  a), b) 250,-Kč/m2  dle podílu + DPH,    
    c), d), e), f) 100,-Kč/m2 dle podílu   
 
7. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 369 v rozsahu 140,96 m2 a 1 ks šachtice,  
   dle GP 1145-53F/2013,  povinný: Heczko Jan, ..........................  
   hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
   tj. (100,- x 140,96) = 14.096,- Kč + 500,- Kč = celkem 14.596,-Kč 
 
8. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2325, 2326, 2329, v celk. v rozsahu 675,92 m2  
    a 6 ks šachtic, dle GP 1145-53A/2013,   
    povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 140 
    - Kristina Zachwiejová, .........................., 
    - Jana Wolná, .........................., 
    - Anna Kowal, .......................... 
    - Bronislaw Zender, ..........................     
    hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.   
    (100,- x 675,92) = 67.592,- Kč + (500,- x6) = 3.000,- Kč = celkem 70.592,-Kč 
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9. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2418/1  a 2418/2, v celk. v rozsahu 6,71 m2 dle GP   
   1145-53B/2013,   
   povinný: dle  LV 524 a spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1879 
   - Jaroslav Žák, .......................... 
   -Luděk Král, ..........................,   
   -Kateřina Miczková, .........................., 
   -Ladislav Kania, Simona Kaniová, ..........................,  
   -Josef Timp, Šárka Timpová, ..........................,  
   hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 6,71) = 839,- Kč 
 
10. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2123/2  a 2124/4 v celk. rozsahu 96,4 m2  
     dle GP 1156-53G/2013,   
     povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1753 
     -Záhorcová Andrea, .........................., 
     -Záhorcová Liběna, ..........................,  
     hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  tj. (100,- x 96,4) = 9.640,-Kč 
 
11. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2124/2 v rozsahu 70,09 m2 a 1 ks šachtice,  
     dle GP 1156-53G/2013,   
     povinný:  Kováčová Anna, .......................... 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
     tj. (125,- x 70,09) +500,- = 9.261,- Kč 
 
12. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2143 v rozsahu 0,78 m2 dle GP 1156-53G/2013 ,     
     dále parc. č. 2143, 2144, 2145/2 a 2146/1 v celk. rozsahu 234,08 m2 a 2 ks  
     šachtice, dle GP 1156-53C/2013,   dále parc. č. 2146/2 v rozsahu 280,32 m2  
     a 1 ks šachtice, dle GP 1156/53B/2013,   
     povinný: Miroslav Kurka, ..........................,  
     hodnota pozemkové služebnosti: dle předchozí  smlouvy 200,-Kč/m2   
     a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (200,- x 515,18) = 103.036,- Kč + (500,- x 3)  
     = 1.500,- Kč = celkem 104.536,-Kč 
 
13. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2156 v rozsahu 9,47 m2 dle GP 1156-53C/2013,  
      povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 343 
      a) Miroslav Kurka, ..........................,  
      b) Asental Land  s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,  
          Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 
      hodnota pozemkové služebnosti: a) 200,-Kč/m2  dle podílu, b)250,-Kč/m2  
      dle podílu + DPH  
 
14. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2228/2  v rozsahu 17,75 m2 dle GP 1156-   
     53G/2013,   
     povinný: manž. Pavel Koziel, Jindřiška Kozielová, .......................... 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. (125,- x 17,75) = 2.219,- Kč 
 
15. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2152/1, v rozsahu 68,17 m2 a 1 ks šachtice,  
     dle GP 1156-53B/2013,   
     povinný: Miroslava Rajnochová, .......................... 

                                   hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
                                   tj. (125,- x 68,17) = 8.521,- Kč +500,- Kč = celkem 9.021,- Kč 
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16. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1673 a 1674, v celk. rozsahu 106,11 m2 a 2 ks      
      šachtice, dle GP 1135-53C/2013,   
      povinný: manž. Durčák Oldřich, Durčáková Ludmila, .......................... 
      hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (100,- x 106,11) = 10.611,- Kč + (500,- x2) = 1.000,-Kč = celkem  
     11.611,-Kč 
 
17. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1675, 1676/1 a 1677 v celk. rozsahu 99,99 m2  
      a 2 ks šachtice, dle GP 1135-53C/2013,   
      povinný:  Durčáková Kateřina, ..........................,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.    
      (100,- x 99,99) = 9.999,- Kč + (500,- x2) = 1.000,- Kč = celkem 10.999,-Kč 
 
18. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1881 v rozsahu 91,46 m2 a 2 ks šachtice, dle GP  
      1135-53B/2013,   
      povinný:  Stanislav Matušek, ..........................  

                                    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
                                    tj. (125,- x 91,46) = 11.433,- Kč + (500,- x2) = 1.000,- Kč = celkem  
                                    12.433,- Kč 

 
19. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1885 v rozsahu 120,47 m2 a 1 ks šachtice,  
     dle GP 1135-53B/2013,   
     povinný:  manž. Marcel Mareš a Růžena Marešová, .......................... 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
     tj. (125,- x 120,47) = 15.059,- Kč + 500,- Kč = 15.559,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
454/10RM/2015 - Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce  
                              stávajícího a výstavba nového - 1. Etapa“______________________________   
 

Rada města Havířova  
 
r u š í 
 
1. část usnesení RMH  č. 3397/50/09  ze dne 29. 4. 2009,  
    - v bodě 3b), kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na části  
      pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1322/1, k umístěné dešťové kanalizaci  
      v majetku oprávněného, statutárního  města Havířova,  povinný, Karel  
      Jasiok, .......................... 
 
2. část usnesení RMH  č. 4982/75/10  ze dne 19. 5. 2010,  
    - v bodě 1a), kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na částech  
      pozemků k. ú. Bludovice, v majetku města, parc. č. 608/7, 1326/1, 1326/2,  
      1326/3, 1358/8, 1358/9 a parc. č. 1358/7 ve prospěch oprávněného,  O2  
      Telefónica Czech Republic, a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,   
      IČ: 601 93 336  
    - v bodě 2a), kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na částech  
      pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1328, 1329/1, 1329/4 a parc. č. 1351/2 ve  
      vlastnictví  povinného:  
      Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě silnic  
      Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1,  
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      Ostrava, IČ: 000 95 711, ve prospěch Statutárního města Havířov, vlastníka  
      vedení veřejného osvětlení, osvětlení přechodu pro chodce a dešťové  
      kanalizace umístěné na pozemcích    
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely vypořádání dokončené stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká, 
rekonstrukce stávajícího a výstavba  nového - 1. etapa“     
 
1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích v majetku města,   
    k.ú. Bludovice, parc. č.  1356, 1358/7, 1358/8, 1358/9 a parc. č. 1364/2,    
    spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního  
    komunikačního vedení, v délce 150,4 m,  dle  GP 3953-1/2015, 

                                  ve prospěch oprávněného: O2 Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2,  
                                                                             140 22 Praha 4,  IČ: 601 93 336  

    - hodnota pozemkové služebnosti: přeložka je vyvolána stavbou města,  
      pro daňové účely ohodnocena částkou 100,- Kč za každý zatížený pozemek  
      + DPH, tj. 500,-Kč +DPH 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
pro účely vypořádání dokončené stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká, 
rekonstrukce stávajícího a výstavba  nového - 1. etapa“   
1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku  k.ú. Bludovice, parc. č. 1329/1,   
    spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné přeložky  
    veřejného osvětlení, v délce 16,54 m,  dle  GP 3946-16/2015,  a ve zřízení,  
    provozování, údržbě a opravách umístěné  dešťové kanalizace, v délce 273, 
    17 m,  dle GP 3935-14/2014, ve prospěch oprávněného, statutárního města  
    Havířov, vlastníka umístěných vedení 
    povinný: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
                   IČ 708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,  
    příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,  IČ: 000 95 711 
    - hodnota pozemkové služebnosti: dle vnitřních předpisů povinného  
      jednorázově 1000,- Kč + DPH, pro každé umístěné vedení, tj. 2000,- Kč  
      + DPH   
2. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku  k.ú. Bludovice, parc. č. 1338,   
    spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné dešťové  
    kanalizace, v rozsahu 40,43 m2,   dle GP 3935-14/2014, ve prospěch  
    oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka umístěné dešťové  
    kanalizace, 
    povinný:  Karel Jasiok, .........................., 
    - hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma  
      a 500,- Kč/1ks kanalizační šachtice tj. (125,- x 40,43) +500,- = 5554,-Kč    

 
 
 
 
 
455/10RM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková_________            
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Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
výkup  pozemku parc.č. 558/1, ost. vodní plocha o výměře 472 m2, kat. území 
Bludovice od paní Bronislavy Klimoszkové, bytem .......................... za cenu dle  
cenového předpisu ve výši 16 590,- Kč (tj. cca 35,15 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
456/10RM/2015 - Účast města v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Dolní Datyně________        

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit odkoupení pozemků parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře 319 m2 a 
parc.č. 563/10, trvalý travní porost o výměře 183 m2, k.ú. Dolní Datyně, 
vedených na LV 165, obec Havířov od paní Bohumily Zarzecké, bytem ............., 
prodávané v elektronické dražbě čj. 009 EX 4535/08-137, a složení jistoty ve 
výši 2.000,- Kč před konáním elektronické dražby na účet soudního exekutora, 
Exekutorský úřad Brno – město 
pověřit 
Radu města Havířova stanovením maximální ceny v den konání dražby  
čj. 009 EX 4535/08-137 

________________________________________________________________________________ 
 
457/10RM/2015 - Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
1. informaci o jednáních se zástupci společnosti Asental Business, s.r.o.,  
    IČ: 27769135, ve věci odkoupení areálů hotelových domů Impuls a Merkur,  
    včetně pozemků 
2. odstoupení společnosti Asental Business, s.r.o., IČ: 27769135, od nabídky  
    prodeje areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
458/10RM/2015 - Zřízení věcného  břemene ve prospěch spol. Veolia Energie ČR, a.s._______ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti energetického vedení   
k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1698/2, 1888/4, 2105/1, 2105/23, 
2105/27, 2105/746, 2105/747, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, 
provozování, opravování a udržování horkovodní přípojky  jako součásti 
soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení v rámci 
stavby : „  Centrum bydlení pro seniory Havířov – Šumbark“ dle GP  
č. 1714 – 73/2014 ze dne 10. 10. 2014 za jednorázovou úhradu 165.000,- Kč  
+ DPH, při celkové výměře  825 m2 ve prospěch oprávněné společnosti  
Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem : 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ : 451 93 410 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

        
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31. 8. 2015 
 
 
459/10RM/2015 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku, záměr  
                               pronájmu nebo výpůjčky pozemků__________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr pronájmu části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1696 a 1698/2 o celkové 
výměře cca 1 019 m2 v kat. území Šumbark společnosti EBM Partner a.s., se 
sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: 241 84 497 za účelem zřízení 
terapeutické zahrady se sadovými úpravami k objektu Centra bydlení pro seniory  
 
n e s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1696 a 1698/2 o celkové 
výměře cca 1 019 m2 v kat. území Šumbark společnosti EBM Partner a.s., se 
sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: 241 84 497 za účelem zřízení 
terapeutické zahrady se sadovými úpravami k objektu Centra bydlení pro seniory  

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
460/10RM/2015 - Výpůjčka nemovitých věcí__________________________________________ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku nemovitých věcí – pozemků parc. č. 400, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 59 m2, jehož součástí je budova, garáž bez čísla popisného nebo 
evidenčního, parc. č. 401, ostatní plocha o výměře 741 m2 a parc. č. 402, zahrada 
o výměře 403 m2, vše v k.ú. Dolní Suchá, organizaci Zájmový spolek rybářů, IČ: 
03607658, jako klubovnu spolku, za podmínek: 
- účel výpůjčky: klubovna spolku 
- doba výpůjčky: na dobu 10 let  
- výpovědní lhůta dva měsíce z důvodu realizace přeložky silnice I/11  
  Havířov rondel – Havířov-Dolní Suchá 
- jednoměsíční výpovědní lhůta z důvodu porušení ustanovení smlouvy 
- vypůjčitel je povinen respektovat ochranné pásmo kanalizačního sběrače  
  v rozsahu dle grafické přílohy smlouvy 
- v případě poruchy kanalizačního sběrače bude pověřeným pracovníkům  
  umožněn vstup na pozemky za účelem odstranění poruchy 
- v případě napojení budovy na inženýrské sítě je nutno odvádět splaškové vody  
  do veřejné kanalizace 
- opravu budovy provede vypůjčitel na vlastní náklady po předchozím  
  odsouhlasení odborem správy majetku 
- vypůjčitel se zavazuje k údržbě pozemků a oplocení 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
výpůjčce 

 
Z: vedoucí OSM 
T: 30. 4. 2015  

 
 
461/10RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci  

Záměr pronájmu části nemovité věci – pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město 
Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  
k.ú. Havířov-město________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 377,30 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska na Dlouhé  
    tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci spol. OPTOMED Havířov s.r.o.,  
    IČ: 02248565, pro spol. Oční studio Fovea s.r.o., IČ: 28631510, za podmínek  
    shodných s nájemní smlouvou 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha  
    a nádvoří o výměře  cca 200 m2, k.ú. Bludovice, za účelem vybudování  
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    chodníku, parkoviště a vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení,  
    spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČ: 02248565 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře  cca 200 m2,  k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, 
parkoviště a vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED 
Havířov s.r.o., IČ: 02248565 

 
 
462/10RM/2015 - Záměry pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o  
    celkové výměře 59,52 m2 v přízemí objektu zdravotního střediska  
    na ul. Studentská č. p. 1548/26, Havířov-Podlesí, spol. MUDr. Jana Vedrová,  
    s.r.o., IČ: 03515044, k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 13 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Jožky Jabůrkové 1, Havířov-Město, p. Janě Porembské,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 

 
 
463/10RM/2015 - Záměr pronájmu části střechy k umístění telekomunikačního zařízení_____  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře 75 m2 obytného domu 
ul. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark, spol. T-Mobile Czech Republic 
a.s., IČ: 64949681, k umístění telekomunikačního zařízení  

 
 
464/10RM/2015 - Pronájem části nemovité věci________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 207 o výměře 
12,12 m2 a místnosti č. 208 o výměře 9,59 m2, celková výměra 21,71 m2 a podíl 
na společných prostorách o výměře 31,80 m2 v 1. poschodí budovy zdravotního 
střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark, p. Petru Mojovi, IČ: 
72811350, za podmínek: 
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- účel: sklad, denní místnost, šatna ke stávající zubní laboratoři 
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, jednoměsíční  
  výpovědní lhůta z důvodu závažného porušení nájemní smlouvy 
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH za provozní prostory o výměře 21,71 m2 

- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 31,80 m2 

 
 
465/10RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem______________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 
výměře 62,44 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska na 
Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí, nájemci spol.  MUDr. Hučín s.r.o., IČ: 
03435733, pro MUDr. Jiřího Vyležíka, IČ: 67309879, k poskytování služeb 
v oboru všeobecného praktického lékařství, za podmínek shodných s nájemní 
smlouvou 

 
 
466/10RM/2015 - Informace k výpovědím bytů a prostorům sloužícím k podnikání  

(nebytové prostory)________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci k výpovědím bytů a prostor sloužících k podnikání (nebytové 
prostory) ve vztahu k platné mandátní smlouvě č. 612/OPS/07 uzavřené mezi 
statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o. 

 
   
467/10RM/2015 - Přehled prostor sloužících k podnikání________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. seznam prostor sloužících k podnikání v lokalitě Havířov-Město, u kterých  
    bylo snížené nájemné 
2. seznam prostor ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
468/10RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

a darování movitých věcí  příspěvkovým organizacím – změna usnesení____ 
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Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
část usnesení RMH č. 411/9RM/2015 ze dne 4. 3. 2015, a to v části I. A,  
bodu 5, a  
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova 
zrušit část usnesení č. 1182/26ZM/2014, odst. 1b, odrážka poslední a  
schválit příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  
sídlo: Havířov – Město, Hlavní třída 246/31a, IČ: 00317985, vybavení kina 
Centrum v celkové pořizovací ceně 30 539 894,30 z toho nehmotný majetek  
v pořizovací ceně 149 616,- Kč, hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací  
ceně 26 242 615,12 Kč a majetek neinvestiční v celkové pořizovací  
ceně 4 147 663,18 Kč 

                
 
469/10RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi   
                               zřízenými statutárním městem Havířov_______________________________  

          
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    (IČO: 62331221) 
    - v celkové výši 10 000,00 Kč od Vojtěcha Filsáka, ..........................  
 - k rozvoji materiálního vybavení školy ve školním  
      roce 2014/2015 
 
2.  ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
     (IČO: 75085747) 
     - v celkové výši 5 000,00 Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s.,  
       Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město (IČO: 25375601) - k financování  
       odborného soustředění členů přírodovědných kroužků v rámci projektu  
       „Letní tábor v ZOO – Dvůr Králové“ 
 
3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  
    organizace (IČO: 62331248) 
    - v celkové výši 10 000,00 Kč od Jarmily Bardoňové, .......................... 
     (IČO: 74777823), 
    - v celkové výši 2 000,00 Kč od společnosti TANA school s.r.o.,  
      Dlouhá 564/1, 735 42  Horní Těrlicko (IČO:03035298), 
    - v celkové výši 5 000,00 Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s.,  
      Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město (IČO: 25375601), 
    - v celkové výši 5 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská  



 
USNESENÍ 

z 10. schůze Rady města Havířova 
konané dne 18.03.2015 

30 

      společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  
      (IČO: 61974706), k zajištění 15. ročníku atletických závodů Halový atletický  
      čtyřboj 2015 ve dnech 27. – 28. března 2015 
 
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace (IČO: 48805289) 
    - v celkové výši  140 000,00 Kč od společnosti HRAS – zařízení hřišť, s. r. o.,  
      Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně (IČO: 47666331)  
      - rekonstrukce školní zahrady 

________________________________________________________________________________ 
 
470/10RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  
                              organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím nadačního příspěvku a dotací příspěvkovými 
organizacemi města: 
 
1. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
    poskytovatel: Nadace LANDEK Ostrava 
    projekt: Akce k 60. výročí města 
    předpokládaná výše příspěvku:………………………cca 20 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti ve výši 50% cca 20 000,00 Kč…………z příspěvku  
    na provoz 
 
2. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČO: 62331230) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Ve škole bezpečně“ 
    předpokládaná výše požadované dotace:………………cca 113 000,00 Kč 
    financování:………………bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem  
    dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace (IČO: 48805289) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: Děti v bezpečí 
    předpokládaná výše požadované dotace………………….cca 58 000,00 Kč 
    financování: ………..….bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem dotace,  
    v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
4. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: Zřízení přístupového video-vrátného k zabezpečení ochrany školy 
    předpokládaná výše požadované dotace…………………..cca 60 000,00 Kč 
    financování…………………...bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem  
    dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
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5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Inovace zabezpečovacího systému v Mateřské škole Místní 3,  
                  Havířov“ 
    předpokládaná výše požadované dotace……………..cca 274 000,00 Kč 
    financování…………………bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem    
    dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
6. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 62331248) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Do školy bezpečně“ 
    předpokládaná výše požadované dotace………………..cca 70 000,00 Kč 
    financování………………bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem     
    dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
7. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČO: 61988723) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: Zabezpečení objektu Základní školy Havířov-Podlesí  
                 F. Hrubína 5/1537 okres Karviná kamerovým systémem 
    předpokládaná výše požadované dotace……………..cca 250 000,00 Kč 
    financování………………bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem     
    dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
8. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,     
    příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Zajištění bezpečnosti žáků Základní školy Havířov-Podlesí     
                 Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace“ 
    předpokládaná výše požadované dotace……………..cca 72 500,00 Kč 
    financování……………...…bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem  
    dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
9. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Krůčky k pocitu bezpečí“ 
    předpokládaná výše požadované dotace……………cca 300 000,00 Kč 
    financování…………bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem dotace 
 
10. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
      (IČO: 48805424) 
      poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
      projekt: „Bezpečná družina“ 
      předpokládaná výše požadované dotace……………cca 113 000,00 Kč 
      financování:………………………………...…bez spoluúčasti – v plné výši     
      poskytovatelem dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z rezervy odboru  
      školství a kultury formou zvýšení příspěvku na provoz  
11. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693) 
      poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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      projekt: „Barevný domeček na klíček“ 
      předpokládaná výše požadované dotace:……………cca 40 000,00 Kč 
      financování:…………………………bez spoluúčasti - v plné výši    
      poskytovatelem dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních   
      prostředků 
 
12. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958203) 

                                    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
                                    projekt: „Zabezpečovací systém Mateřské školy U Topolů 3/688“ 

      předpokládaná výše požadované dotace:………………cca 60 000,00 Kč 
      financování:……………………………… bez spoluúčast - v plné výši  
      poskytovatelem dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních  
      prostředků  

 
 
471/10RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     
                              z rezervního fondu do fondu investic_________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
(IČO:00306754) v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
převod částky ve výši 1 000 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic pro 
případ nepředvídaných investic, popřípadě rozsáhlých havarijních oprav 

 
 
472/10RM/2015 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města za rok 2014 
   

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova za rok 
2014 dle důvodové zprávy 
 
u k l á d á 
 
předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na 
protidrogovou politiku města v prvním čtvrtletí následujícího roku 

 
         Z: vedoucí OŠK 
                             T: březen 2016 
 
473/10RM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 - změna  
                              termínu konání akce Havířov v pohybu 2015___________________________ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
změnu termínu konání akce Havířov v pohybu, a to z původního data 27. – 28. 
11. 2015 nově na 19. – 20. 11. 2015 
 
u k l á d á  
 
odboru školství a kultury informovat o změně termínu konání akce Havířov 
v pohybu 2015 veřejnost, mateřské a základní školy, základní umělecké školy, 
sportovní a mimosportovní subjekty 
 

Z: vedoucí OŠK 
T: duben 2015 

        
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí změnu termínu konání akce Havířov v pohybu, a to z původního 
data 27. – 28. 11. 2015 nově na 19. – 20. 11. 2015 

________________________________________________________________________________ 
 
474/10RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  

odboru školství a kultury___________________________________________ 
 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z 
rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám a středisku volného času v celkové výši 842.800,- Kč takto: 
514.000,- Kč    Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem    
                         vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková   
                         organizace (IČ 75 02 75 77) na dofinancování výjimky  
                         z počtu žáků 
 
  54.000,- Kč    Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

                                                       (IČ  62 33 12 30) na dofinancování trenérů projektů ,,Pohybová  
                                                        výchova a Míčové hry“   

 
  24.000,- Kč   Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres  
                        Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 65) na  
                        dofinancování nerentabilního provozu  
 
 
  95.300,- Kč   ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková  
                        organizace (IČ  75 08 57 47) 
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            - v tom:  81.000,- Kč ………. Havířovská liga - organizování 
                                         14.300,- Kč ……… dofinancování mzdových  
                                         prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
                                         včetně zákonných odvodů 
 
  35.700,- Kč   Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
                        Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00) na dofinancování  
                        mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  
                        včetně zákonných odvodů 
  19.400,- Kč   Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží,  
                        příspěvková organizace (IČ  48 80 52 71) na dofinancování  
                        mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  
                        včetně zákonných odvodů 
 
  46.700,- Kč  Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres  
                       Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 31) na  
                       dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády  
                       č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 
 
  21.000,- Kč  Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
                       příspěvková organizace (IČ  70 95 81 49) na dofinancování  
                       mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  
                       včetně zákonných odvodů 

 
  7.100,- Kč  Základní škole Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres  
                     Karviná (IČ  48 80 54 75) na dofinancování mzdových prostředků  
                     dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných  
                     odvodů 
 
  3.700,- Kč  Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres  
                     Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 14) na  
                     dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády  
                     č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 
 
21.900,- Kč  Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres  
                     Karviná (IČ  48 80 55 13) na dofinancování mzdových prostředků  
                     dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných  
                     odvodů     
                             
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 
2015 o výše uvedené částky  

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
475/10RM/2015 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova - žádost o prošetření  
                              nesrovnalostí ve zřizovací listině ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí__________  
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Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost pana Miloslava Vyorálka, ze dne 28. 2. 2015, ve věci 
prošetření nesrovnalostí ve zřizovací listině Základní školy Havířov-Podlesí F. 
Hrubína 5/1537 okres Karviná, adresovanou Zastupitelstvu města Havířova dle 
Přílohy č. 1                 
schválit odpověď adresovanou panu Miloslavu Vyorálkovi dle Přílohy č. 2 
pověřit náměstka primátora Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem odpovědi dle 
Přílohy č. 2 

________________________________________________________________________________ 
 
476/10RM/2015 - Informativní zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města  
                              Havířova v roce 2014_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých 
z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města 
Havířova za rok 2014  

________________________________________________________________________________ 
                                                                     
477/10RM/2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  
                               Havířova________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy“ o poskytnutí dotace vyhotovený v 
souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 

 
 
478/10RM/2015 - Kampaň „Česko svítí modře“_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s připojením statutárního města Havířova ke 2. ročníku  kampaně  
„Česko svítí modře“ ve dnech 2. 4. - 30. 4. 2015 formou rozsvícení symbolu 
kampaně modrého světla 
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u k l á d á 
 
zajistit, bude-li to technicky možné, osvícení jedné budovy v Havířově 
 

          Z: vedoucí OKS 
          T: duben 2015 
 
 
479/10RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015   
                              sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“____________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  

            1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
                města Havířova v roce 2015: 

    I. z mimosportovní sféry v celkové výši 3 379 800,- Kč, a to takto: 
       sociální oblast    870 000,- Kč dle přílohy č. 1 
       kulturní oblast    1 384 000,- Kč dle přílohy č. 2 
       školská oblast    772 800,- Kč dle přílohy č. 3,8 
       oblast partnerských vztahů   66 000,- Kč dle přílohy č. 4 
       oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   
       a bezpečnosti v silničním provozu              145 000,- Kč dle přílohy č. 5 
       oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  142 000,- Kč dle přílohy č. 6 
    II. ze sportovní sféry v celkové výši  5 084 200,- Kč dle přílohy č. 7,8 
 
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a   
    právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků  

                                  dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu s úpravami dle připomínek členů RMH 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč 
v jednotlivých případech. 

 
 
480/10RM/2015 - Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu  

Karviná (SMOOK)________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit přistoupení města Havířova ke Svazku měst a obcí okresu Karviná  
IČ 75066611 
 
p o v ě ř u j e  
 



 
USNESENÍ 

z 10. schůze Rady města Havířova 
konané dne 18.03.2015 

37 

primátora města podpisem dodatku smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 
obcí a stanov svazku  

 
 
481/10RM/2015 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
                              zřetele - Jolana Ondrášiková________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní Jolaně 
Ondrášikové 

 
 
482/10RM/2015 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,  
                              příspěvkové organizace – změna usnesení č. 372/8RM/2015_______________ 

   
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu textu usnesení RMH čís. 372/8RM/2015 ze dne 18.2.2015 v bodě 1) 
takto: 
 
„ukládá 
1) ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace rekondičně-
ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, letního integrovaného rekondičního 
pobytu dětí s těžkým zdravotním postižením a týdenních příměstských táborů 
dětí pro rok 2015 zapracovat do návrhu úprav rozpočtu  II. na rok 2015:  
- snížení výdajů odboru sociálních věcí o částku 560 000,00 Kč, 
- navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci  
  ASTERIX – Středisko volného času Havířov o částku 560 000,00 Kč“ 

                                                           
 
483/10RM/2015 - Poskytnutí účelové dotace na základě uzavřené Smlouvy o podpoře  
                              sociálních služeb v Moravskoslezském kraji____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4 041 475 Kč na základě 
uzavřené Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dne 
16. 8. 2012, a to na druh služby: azylové domy. 

 
 
484/10RM/2015 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace___________________________ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání a přijetí účelové dotace příspěvkovou organizací města Sociální služby 
města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na 
projekt „Dlouhodobé poskytování odlehčovacích služeb RoRýs ve městě 
Šenov“. 

 
                                              
485/10RM/2015 - Souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - server___________     

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

     1. pořízení dlouhodobého hmotného majetku z vlastních zdrojů příspěvkové  
         organizace Sociální služby města Havířova (z fondu investic) – serveru  
         s předpokládanou cenou 350 000,00 Kč vč. DPH 

2. převod finančních prostředků ve výši 300 000,00 Kč z fondu rezervního do   
    fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
v rámci zadávacího řízení na nákup serveru oslovit i tyto dodavatele: 
C SYSTÉM CZ a.s., IČO 27675645 
ALWIL Trade, spol. s r.o., IČO 16188641 
FS CODES s.r.o., IČO 25623257 
XANADU a.s., IČO 14498138 
HTH Systém s.r.o., IČO 27182169 
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., IČO 48113336 
DLNK s.r.o., IČO 26012162 
CSF, s.r.o., IČO 25289462 
AVE Bohemia, s.r.o., IČO 64573699 

 
 
486/10RM/2015 - Přijetí věcného daru_______________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcného daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí, IČ 
00847470,  od Ing. Jiřího Šajera, ........................... Jedná se o nově pořízenou 
sedací soupravu ve výši 10 000 Kč. 

  
 
487/10RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci - 1. SFK Havířov, z. s.____ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 nájem části nemovité věci v Městské sportovní hale,  
Astronautů 859/2, Havířov-Město pro zapsaný spolek 1. SFK Havířov, z. s., 
Jaroslava Vrchlického 1476/22, Havířov-Podlesí, IČ: 03751171 za podmínek:  
 - výměra části nemovité věci: 33,22 m2 
- účel nájmu: sekretariát sportovního oddílu 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou   
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH 
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 

________________________________________________________________________________ 
 
488/10RM/2015 - Výpůjčka majetku_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s uzavřením smluvního vztahu – „Smlouva o výpůjčce“  mezi 
Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692 a příspěvkovou organizací SSRZ 
Havířov za účelem výpůjčky technických zařízení systému stacionární detekce 
pořízených v rámci projektu CZ.1.02/5.1.00/12.16940 CHEMICKÝ 
MONITORING – „CHEMON“ od předání zařízení dne 6. 3. 2015 do konce roku 
2020.  
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace SSRZ Havířov podpisem „Smlouvy o výpůjčce“ 

 
                                                                                                                       Z: ředitel SSRZ 
                                                                                                                       T: 31. 3. 2015  
 
 
489/10RM/2015 - Letní Koupaliště - přípravy na sezónu 2015____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
1. návrh postupu na odstranění vad (na oplocení - reklamace Mazurek, s. r. o.),  
 případně jiných provedených prací (reklamace - vadná plastová okna, povrch  
     autodráhy) na letním Koupališti, u kterých jsou zjištěny závady a u kterých  
     ještě běží záruční doba,  
2.  podrobnou zprávu o technickém stavu celého areálu letního Koupaliště a to  
     včetně stavu jeho technického vybavení (zejména čerpadla ve strojovně,  
     bazény a bazénová technologie, nátěry tobogánu), 
3.  harmonogram oprav do 30. 4. 2015 (např. opravy WC pro imobilní  
     návštěvníky, opravy nesoudržných vrstev na schodišti, oprava zábradlí na  
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     tribuně, montáž pátého prodejního stánku, instalace nového odtoku malého   
     bazénu, opravy bazénové technologie vč. vlnobití), 
4.  návrh na financování oprav z příspěvku na provoz SSRZ pro rok 2015  
     ve výši 32.188.000 Kč  a to zejména v rámci úspor navržených Radě města  
     Havířova dne 14. 1. 2015 a přehodnocením financování Městského  
     fotbalového klubu (výstavby nového společenského centra), 
5.  přehled předpokládaných hospodářských aktivit na letním Koupališti  
     v sezóně 2015, včetně finanční rozvahy a koordinace činnosti jednotlivých   
     poskytovatelů služeb,  
 
6.  dokumentaci veřejné zakázky na instalaci autodráhy  
 
dle důvodové zprávy. 

 
 
490/10RM/2015 - Smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. k bezplatnému užívání   
                              nádob pro tříděný sběr komunálního odpadu__________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o výpůjčce k bezplatnému užívání nádob pro tříděný sběr 
komunálního odpadu mezi statutárním městem Havířov a společností  
EKO-KOM, a.s., IČ: 251 34 701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21  
Praha 4, ve znění dle přílohy  
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o výpůjčce se 
společností EKO-KOM, a.s.   

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 03/2015 
 
 
491/10RM/2015 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců   
                              přírody Nový Jičín_________________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí dotace Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody 
Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, ve výši 35 000,- Kč na provoz Stanice pro záchranu 
živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

                    
492/10RM/2015 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí__________________________   
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů v Horní Suché,o.s.,  
IČ 64 62 84 42, ve výši 22 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj včelařství,  a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., 
 Havířov, IČ  63 73 02 35,  ve výši 57 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj  
včelařství,  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

                  
 
493/10RM/2015 - Poskytnutí dotace Zájmovému spolku rybářů na zakoupení ryb___________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí dotace Zájmovému spolku rybářů, IČ 03 60 76 58, ve výši 25 000,- 
Kč na zakoupení ryb pro zarybnění rybníka a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

                    
 
494/10RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov__________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
1) rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 
odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 2374/2, 2360, 2361 v k.ú. 
Bludovice v rozsahu příloh č. 1 a 2  
2) rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 
odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování 
navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona v  lokalitě č. 2 - na 
pozemku parc.č. 4681/3 v k.ú. Havířov – město v rozsahu příloh č. 1 a 2 

 
 
 
495/10RM/2015 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci   
                              IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“_________________________  
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Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace  IPRM  „Zóna  Šumbark 
II Za Teslou“ za rok 2014 dle přílohy 

 
 
496/10RM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného  plánu    
                              rozvoje  města – Zóna Šumbark II Za  Teslou__________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Dodatek č. 3 k Dohodě  o zabezpečení realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro 
zónu Šumbark II Za Teslou  

                                                               
 
497/10RM/2015 - Aktualizace Výzvy č. 3 – „IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou“ v rámci    
                              Revitalizace veřejného prostranství__________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
navýšení alokace výzvy v rámci IPRM v IOP dle přílohy  

 
 
498/10RM/2015 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM pro   
                              ROP „Přitažlivé město Havířov“_____________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2014 v rámci IPRM pro 
ROP „Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy 

 
 
499/10RM/2015 - Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Sesuv svahu na ul.  
                              Svážná“ v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí____ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Sesuv svahu na ul. Svážná“ 
v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí dle důvodové 
zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
pana Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení 
žádosti 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu s Programovým 
dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro 
podávání žádostí 

 
                             Z: vedoucí OSR 
                                                                              T: 19.03.2015 

 
 
500/10RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                              dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 10.3.2015 dle 
přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
            
501/10RM/2015 - „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ – zrušení schválených  
                              zadávacích podmínek______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení RMH čís. 5597/84RM/2014 ze dne  23.7.2014 o zahájení zadávacího 
řízení a schválení zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (číslo stavby 13058) 
 
d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu města Havířova 
zrušit usnesení ZMH čís. 1141/25ZM/2014 ze dne 7.4.2014 o schválení 
odůvodnění a zajištění financování podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce 
objektu LUNA na ul. Lidická“ (číslo stavby 13058) 

 
 
502/10RM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o zrušení  
                              zadávacího řízení__________________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
uzavření Dodatku č. 2 – Dohoda o ukončení financování projektu a o zrušení 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální Rady uzavřeného mezi 
Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko a statutárním městem Havířov 
dne 6.3.2015   
 
r u š í 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál 
Havířov“ (číslo stavby 10052) dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a to z důvodu 
ukončení financování projektu a zrušení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady 
 
u k l á d á 
 
zaslat Žádost o zrušení zadávacího řízení společnosti České dráhy, a.s. (IČ: 
70994226) k zajištění úkonů souvisejících se zrušením zadávacího řízení coby 
Zástupci sdružení pověřeného realizací zadávacího řízení a to z důvodu ukončení 
financování projektu a zrušení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady 

 
           Z: vedoucí OIV  
           T: 03/2015 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Žádosti o zrušení 
zadávacího řízení 

 
Z: vedoucí OIV  

            T: 03/2015 
 

 
 
 
 
d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu města Havířov 
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci č. 449/OIV/2012 ve znění 
Dodatku č. 1  (č. 2102/OIV/D1/2012) mezi Českými drahami, a.s. a statutárním 
městem Havířov. 

 
 
503/10RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na  
                              rok 2015 po rozpočtových úpravách č. II______________________________ 

 
Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II  
    dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II dle Přílohy č. 2 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II  
    dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II dle Přílohy č. 2 

 
 
504/10RM/2015 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady__ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  
    IČO: 47677287,  dne 26. března 2015 v 8:00 hodin v sídle společnosti  
    Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá  
2. program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
 
u k l á d á   
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 
bod 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady 
            - hlasovat pro zvolení osob shodně s návrhem představenstva  
             dle Přílohy č. 2 
bod 3.  Odvolání a volba člena představenstva 
             - hlasovat pro odvolání Ing. Jindřich Febera 
             - hlasovat pro zvolení Ing. Vladislava Šipuly 
 
  
bod 4. Odvolání a volba členů dozorčí rady 
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-  hlasovat pro odvolání Ing. Petra Oborného  a Zdeňka Lanzendorfera 
 - hlasovat pro zvolení Juliuse Vidy a Ing. et. Ing. Ladislava Húsky  

________________________________________________________________________________ 
 
505/10RM/2015 - Roman Milo – prominutí pohledávky s příslušenstvím___________________  

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prominutí úroků z prodlení ve výši 8% z částky 114.240 Kč od 
20.4.2001 do zaplacení,  
neschválit prominutí zůstatku pohledávky ve výši 9 420 Kč, nákladů soudního 
nalézacího řízení ve výši 4.570 Kč a nákladů soudního výkonu rozhodnutí ve 
výši 2 290 Kč 

                                                                                                                      
 
506/10RM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova____________________________   

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od  30.3.2015  
ve znění dle přílohy č. 2  

 
 
507/10RM/2015 - Podání  p. Tomáše Rejče pro Radu města Havířova_____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
podání p. Tomáše Rejče ze dne  26.2.2015 poukazující na „nezákonné excesy v 
havířovské veřejné správě“ (Příloha č. 1) 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí podání p. Tomáše Rejče ze dne 5.3.2015 poukazující na 
„nezákonné excesy v havířovské veřejné správě“ a stížnost na nesprávný postup 
blíže neurčených členů ZMH, kteří „nepoukázali na nekalé praktiky“  
pověřit náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi dle 
Přílohy č. 5, která nahrazuje Přílohu č. 5 schválenou usnesením RMH čís. 
386/8RM/2015 ze dne 18.2.2015 
 
 
 
u k l á d á  
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nepřekládat Radě města Havířova další podání, jejichž vyřízení nepatří do 
působnosti Rady města Havířova nebo Zastupitelstva města Havířova, není-li 
jejich autorem osoba uvedená v § 16 a § 17 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v.z.p.p.  

 
          Z: tajemník MMH 

T: trvale 
 
 
508/10RM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  
                              shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
                              komunálních odpadů_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ve znění přílohy č. 1. 

 
 
509/10RM/2015 - Petice občanů proti rušení nočního klidu podnikem Patro BEACH,  

Dlouhá třída 491/51, Havířov________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
petici  občanů proti rušení nočního klidu podnikem Patro BEACH, Dlouhá třída 
491/51, Havířov, doručenou dne 10.2. 2015 (příloha č. 1) a odpověď na petici  
(příloha č. 2). 

 
 
510/10RM/2015 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova___________________________ 

             
Rada  města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
písemnost paní Mgr. Evy Burové, č.j. MMH/17888/2015 ze dne 25.02. 2015, 
(viz příloha č.1.) 

 
 
 
 
 
 
511/10RM/2015 - Stížnosti – přehled za r. 2014________________________________________ 
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Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 
Havířov v roce 2014 dle důvodové zprávy 

 
 
512/10RM/2015 - Smlouva o výpůjčce radiostanic Hasičského záchranného sboru  
                              Moravskoslezského kraje___________________________________________                                          

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
přijetí výpůjčky radiostanic od  Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, IČ: 70 88 45 61  
- 2 ks radiostanice vozidlová TPM 700 PEGAS-MATRA  
   (umístění: JSDH Havířov Město, JSDH Havířov Životice)      
- 2 ks sada montážní k radiostanicím TPM 700  
   (umístění: JSDH Havířov Město, JSDH Havířov Životice) 
  
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem smlouvy 
o výpůjčce dle přílohy č.2 

          
                                    Z: vedoucí KP  
                         T: 31.3.2015 
 
 
513/10RM/2015 - Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které  
se bude konat dne 30. března 2015 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
514/10RM/2015 - Pověření k jednání s ČSAD Havířov a.s._______________________________ 
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Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, na základě 
četných stížností občanů města Havířova na rekonstruované autobusového 
nádraží, k jednání s vedením ČSAD Havířov a.s., o možnostech úpravy zejm. 
stavby nové výpravní budovy (Rotunda) 

 
 
515/10RM/2015 - Stanovení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
s t a n o v í 
 
počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova na 299 (mimo zaměstnance 
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací a zaměstnanců k zabezpečení 
realizace Projektu MOS) tj. zvýšení o 1 zaměstnance zařazeného na oddělení 
strategického rozvoje  

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                           náměstek primátora pro ekonomiku  

a správu majetku                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
K bodu 64. schváleného programu RMH ve věci OŘ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, 
dětské dopravní hřiště (č. stavby 6098) - uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1231/OIV/2014 
nebylo přijato žádné usnesení. 
 
K bodu 79. schváleného programu RMH ve věci souhlasu obce k doplatku na bydlení nebylo 
přijato žádné usnesení. 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 
 

NAŠE Č. j.:            MMH/26 383/2015 
  
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 25.03.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 11. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.03.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 11. schůzi Rady města Havířova, konané dne 25.03.2015  

 
516/11RM/2015 - Zvolení ověřovatele 11. schůze RMH, konané dne 25.03.2015 
 
517/11RM/2015 - Schválení programu 11. schůze RMH, konané dne 25.03.2015 
 
518/11RM/2015 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  

 
519/11RM/2015 - Pracovní cesta předsedy Komise protidrogové a prevence kriminality  
                              Rady města Havířova  

 
520/11RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovou 
                              organizací zřízenou statutárním městem Havířov 

 
521/11RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój v Polsku 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.03.2015 

 
516/11RM/2015 - Zvolení ověřovatele 11. schůze RMH, konané dne 25.03.2015_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 
25.03.2015 

 
          Róberta MASAROVIČE, MSc. 

 
 
517/11RM/2015 - Schválení programu 11. schůze RMH, konané dne 25.03.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.03.2015 
dle upravené přílohy  

 
  
518/11RM/2015 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti___  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,  
    IČO: 28564111, dne 26.3.2015 v 9:00 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  
 
u k l á d á 
 
zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné 
hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 26.3.2015 takto: 
bod 2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě a volba osoby pověřené  
           sčítáním hlasů 
           - hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob a pro zvolení osoby pověřené 
             sčítáním hlasů dle návrhu představenstva 
bod 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
           - hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele  
             zápisu dle návrhu představenstva 
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bod 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
           majetku za rok 2014, včetně informace o postupu prací na projektu  
           „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů  
           v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce  
           o strategické partnerství v tomto projektu  

                       - vzít na vědomí dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 
bod 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  
           ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
           za rok 2014, včetně stanoviska dozorčí rady 

                       - vzít na vědomí dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 3            
bod 6. Řádná účetní závěrka za rok 2014, včetně vyjádření dozorčí rady 
           - hlasovat pro schválení dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 4 
bod 7. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2014, včetně vyjádření  
           dozorčí rady 
           - hlasovat dle návrhu představenstva pro zúčtování ztráty za rok 2014  
             ve výši 227.212,48 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let  
bod 8. Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady 
            - hlasovat pro zvolení  Bc. Ivana Bureše namísto Ing. Pavola Jantoše 
            - hlasovat pro zvolení Bc. Martina Vítečka namísto  
              prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc. 
            - hlasovat pro zvolení Ing. Petra Pivody namísto Ing. Dalibora Madeje 
            - hlasovat dle návrhů zastupitelstev akcionářů společnosti v případě  
              dalších změn členů dozorčí rady,  
bod 9.  Smlouvy o výkonu funkce 
           - hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce jednotlivých  
             členů dozorčí rady 

 
 
519/11RM/2015 - Pracovní cesta předsedy Komise protidrogové a prevence kriminality  
                              Rady města Havířova______________________________________________  
                                                                  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pracovní cestu pana Jana Beneše, předsedy Komise protidrogové a prevence 
kriminality RMH, do Prahy, dne 26.3.2015, na slavnostní převzetí ceny od 
Ministerstva vnitra ČR za 2. místo, na kterém se město Havířov umístilo v rámci 
soutěže o „Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí za rok 2014“ se svým 
projektem „Sociálně pedagogický výcvik pro rodiče s dětmi“ 
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520/11RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovou 
                              organizací zřízenou statutárním městem Havířov_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovou organizací města: 
 
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
 
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
projekt: Bezpečně u Lípánka 
předpokládaná výše příspěvku:…………… …….…… cca 206 007,00Kč 
financování ………………………………. ………….. bez spoluúčasti 
- v plné výši poskytovatelem dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních     
  prostředků  

 
 
521/11RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój v Polsku 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu RSDr. Josefu Slowikovi, CSc., členu Komise  
pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH, dne 26.3.2015  
do Jastrzębie-Zdrój v Polsku, na oslavy u příležitosti 70. výročí osvobození 
města.   

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                           náměstek primátora pro ekonomiku  

a správu majetku                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 
 

NAŠE Č. j.:            MMH/28 176/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 13.04.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 12. schůze Rady města Havířova 

konané dne 08.04.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 12. schůzi Rady města Havířova, konané dne 08.04.2015  

 
522/12RM/2015 - Zvolení ověřovatele 12. schůze RMH, konané dne 08.04.2015 
 
523/12RM/2015 - Zprávy o ověření zápisů z 10. schůze RMH, konané dne 18.03.2015  
                              a z 11. schůze RMH, konané 25.03.2015 
 
524/12RM/2015 - Schválení programu 12. schůze RMH, konané dne 08.04.2015 
 
525/12RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
526/12RM/2015 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova 

 
527/12RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů 

 
528/12RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
529/12RM/2015 - Spolupráce Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu    
                              EPISCOPE 

 
530/12RM/2015 - Zpráva o potřebách komplexních oprav bytového a nebytového fondu ve   
                              vlastnictví statutárního města Havířov, který je ve správě Městské realitní   
                              agentury, s.r.o. 
           
531/12RM/2015 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č. 4 k SOD  
                              č. 1951/OIV/2011  

  
532/12RM/2015 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“( č.s. 10019)  
                              - zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
 
533/12RM/2015 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -  předběžné  
                              oznámení veřejné zakázky 

 
534/12RM/2015 - Stavba č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“  
                              -  zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_ 
      
535/12RM/2015 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  
                              organizací za 2. pololetí roku 2014  

 
536/12RM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                              leden – únor 2015 

 
537/12RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova 
 
538/12RM/2015 - Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Dolní Suchá spol. ABAKAP   
                              MAGRATHEA, s.r.o. 

 
539/12RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku  parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice 
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540/12RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark 
 

541/12RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark 
 
542/12RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
 
543/12RM/2015 - Záměr výpůjčky nemovitých věcí 
 
544/12RM/2015 - Pronájem části nemovité věci – pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice 

 
545/12RM/2015 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku, pronájem  
                              části pozemků  
 
546/12RM/2015 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město  
                              dohodou 

 
547/12RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    

 
548/12RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské  
                              vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
 
549/12RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Správa železniční dopravní  
                              cesty, státní organizace  

 
550/12RM/2015 - Zřízení pozemkových služebností na pozemku parc. č. 2635/1,  
                              k. ú. Bludovice, v rámci vypořádání stavby „Výstavba technické  
                              infrastruktury v lokalitě U Křížů“        

 
551/12RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí 

 
552/12RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci  

        
553/12RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy 

  
554/12RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                              – p. Roman Jagoš 

 
555/12RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi  zřízenými  
                              statutárním městem Havířov  

 
556/12RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovými  

 organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
557/12RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky MŠ Petřvaldská 

 
558/12RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Puškinova 
 
559/12RM/2015 - „Dodávka tepelné energie pro základní školu Kapitána Jasioka  
                              Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná“ - schválení  
                              uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
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560/12RM/2015 - ZPŘ/6/OŠK/15 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a jeslí“  
                              - zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení 

 
561/12RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Nimnice na Slovensku 

  
562/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezkého kraje 
 
563/12RM/2015 - Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu   

 
564/12RM/2015 - Revokace usnesení č. 562/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015  
                              z rozpočtu Moravskoslezkého kraje 
 
565/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezkého kraje 
 
566/12RM/2015 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální  
                              služby města Havířova určené k financování sociálních služeb a s uzavřením  
                              smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 
567/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
                              Moravskoslezského kraje a následným přijetím účelové neinvestiční dotace  
                              určené k financování sociálních služeb Domovem seniorů Havířov, p.o. 

 
568/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného   
                              (nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov, p.o. 

 
569/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  
                              příspěvková organizace 

 
570/12RM/2015 - Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov,  
                              příspěvková organizace 
 
571/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Daniel Wunsch 

 
572/12RM/2015 - Služby poradenského centra KHAMORO – uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě  
                              o partnerství (smlouvě o zajištění sociální služby) č. 1432/OSR/2012   

 
573/12RM/2015 - Přijetí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015  
                              – na projekt „Havířov v květech v r. 2015“                              

  
574/12RM/2015 - Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č. 3  
                              (Revitalizace veřejného prostranství) – IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou 
 
575/12RM/2015 - Petice občanů za zachování vzrostlého smrku před obytným domem  
                              na Národní třídě  848/17 

 
576/12RM/2015 - Organizační řád Magistrátu města Havířova  
           
577/12RM/2015 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská  - zahájení  
                              otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
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578/12RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Prievidzy na Slovensku  
                              ve dnech 19.-22.3.2015  
 
579/12RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty –  na veletrhu MIPIM 2015 v Cannes,  
                              Francie ve dnech 9. 3. – 13.3. 2015 

 
580/12RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Tourcoing, Francie 

 
581/12RM/2015 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
                              v II. pololetí 2015  

 
582/12RM/2015 - Žádost o zřízení nové občanské komise Rady města Havířova 

 
583/12RM/2015 - Změna v Občanské komisi č.4 pro část města Havířov - Prostřední Suchá 

 
584/12RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.04.2015 

 
522/12RM/2015 - Zvolení ověřovatele 12. schůze RMH, konané dne 08.04.2015_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 
08.04.2015 

 
             Bc. Josefa BĚLICU 

 
 
523/12RM/2015 - Zprávy o ověření zápisů z 10. schůze RMH, konané dne 18.03.2015  
                              a z 11. schůze  RMH, konané 25.03.2015______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávy ověřovatelů zápisů z 10. schůze Rady města Havířova, konané dne  
18.3.2015 a z 11. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.3.2015 

 
 
524/12RM/2015 - Schválení programu 12. schůze RMH, konané dne 08.04.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 12. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.04.2015 
dle upravené přílohy  

 
  
525/12RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 
 
5017/75RM/2014 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál  

Dolní Datyně“ –II     
225/6RM/2015 Plnění úkolů uložených ředitelům příspěvkových organizací  
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295/7RM/2015 Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, k.ú.  
Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi 

318/7RM/2015 Předložení smluv s hokejovými kluby příspěvkovou organizací  
SSRZ Havířov 

340/8RM/2015 Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění 
městské hromadné dopravy (MHD) na území statutárního 
města Havířov v r. 2015, uzavřené s dopravcem ČSAD 
Havířov a.s. 

353/8RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol.ČEZ Distribuce,a.s. 
402/9RM/2015 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
403/9RM/2015 Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Havířov 

– město a Bludovice 
404/9RM/2015 Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Šumbark 
422/9RM/2015 Letní koupaliště Havířov 
436/10RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
439/10RM/2015 Dodatek mandátní smlouvy – změna přílohy č. 5 – Ceník prací 

vykonávaných zaměstnanci mandatáře dle přílohy č. 3 odst.  
3 písm. e) mandátní smlouvy 

473/10RM/2015 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015  
- změna termínu konání akce Havířov v pohybu 2015 

478/10RM/2015 Kampaň „Česko svítí modře“ 
488/10RM/2015 Výpůjčka majetku 
490/10RM/2015 Smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. 

k bezplatnému užívání nádob pro tříděný sběr komunálního 
odpadu 

499/10RM/2015 Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Sesuv svahu 
na ul. Svážná“ v rámci LXIV. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí 

502/10RM/2015 OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení 

512/10RM/2015 Smlouva o výpůjčce radiostanic Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje                                       

 
 
526/12RM/2015 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu 
hospodářské činnosti dle zpracované přílohy č.1 „ Návrh konkrétního balíčku 
reklamní kampaně Městské realitní agentury, s. r. o. Havířov 2015“. 

 
                              Z: ředitel MRA 
                              T: rok 2015 
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527/12RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o., dle 
přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    Městskou realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období  
    od 15.3.2015  a 1.4.2015 na  základě samostatného usnesení rady města,  
    dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

 
 
528/12RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
 

- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 693/11a  Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.6, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 691/11d Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Lípová 730/3 Havířov- Město  
  .................... 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 479/35 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.1, o velikosti 1+4, na ulici Majakovského 874/2 Havířov- Město    
  .................... 
- č.18, o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 228/23  Havířov- Město  
  .................... 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1120/81d Havířov- Podlesí  
  .................... 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1166/16 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1166/16  
  Havířov- Šumbark .................... 
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Plynárenská 668/7 Havířov- Pr. Suchá   
  .................... 
- č.2, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 748/4a Havířov- Šumbark  
  .................... 
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- č.52, o velikosti 1+3, na ulici Krajní 1569/2 Havířov- Podlesí  
  .................... 
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10  Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.2, o velikosti 1+4, na ulici Mládí 1142/18 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.6, o velikosti 1+5, na ulici Heleny Malířové 1154/6 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.8, o velikosti 1+5, na ulici Heleny Malířové 1152/2 Havířov- Šumbark  
  .................... 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za 
předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  
  Z: ředitel MRA  
  T: 15.4.2015 
 
           
529/12RM/2015 - Spolupráce Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu    
                              EPISCOPE_______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o spolupráci Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu 
EPISCOPE 

________________________________________________________________________________ 
 
530/12RM/2015 - Zpráva o potřebách komplexních oprav bytového a nebytového fondu ve   
                              vlastnictví statutárního města Havířov, který je ve správě Městské realitní   
                              agentury, s.r.o.____________________________________________________ 
           

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o potřebách komplexních oprav bytového a nebytového fondu ve 
vlastnictví statutárního města Havířov, který je ve správě Městské realitní 
agentury, s.r.o. dle důvodové zprávy       
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531/12RM/2015 - „Dopravní terminál Havířov“ – uzavření  Dodatku č. 4 k SOD  
                              č. 1951/OIV/2011__________________________________________________  

  
Rada města Havířova 
 
 s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění služby Poskytnutí autorského dozoru z činnosti v rámci  
    přípravy investiční akce „Dopravní terminál Havířov“ 
 
    - snížení ceny za vypuštění Autorského dozoru z předmětu plnění  
      Smlouvy č.1951/OIV/11 s projektantem Ing. arch. Danielem   
      Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457 v ceně 105 000,00 Kč bez DPH,  
      tj. 127 050,00 Kč vč. DPH  
 
2. uzavření Dodatku č.4 k SOD č.1951/OIV/2011 s projektantem  
    Ing. arch. Danielem  Labuzíkem, Ostrava, IČ: 73192457 dle bodu č.1  
    tohoto usnesení 

 
           
532/12RM/2015 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“( č.s. 10019)  
                              - zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce__ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ 

 
 
533/12RM/2015 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -  předběžné  
                              oznámení veřejné zakázky__________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky „Cyklostezka 
Havířov – Žermanická přehrada – I. etapa“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění 
přílohy, ve Věstníku veřejných zakázek 
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – I. 
etapa“v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů  
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u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek 
prostřednictvím společnosti Unitender, s.r.o. 

 
  Z: vedoucí OIV 

            T: 4/2015 
         
 
534/12RM/2015 - Stavba č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“  
                              -  zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
na stavební práce stavby č. 14011 IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II  
Za Teslou – 5. etapa“ 

 
                                                                         
535/12RM/2015 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  
                              organizací za 2. pololetí roku 2014____________________________________  

 
Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 
    - Městská knihovna Havířov, 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) 
    - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43  
      (dále jen DSH),  
    - Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace,  
      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), 
    za rok 2014 dle přílohy č. 3 
 
2. stanoviska odborů MMH k hodnocení činnosti příspěvkových organizací   
    města za 2. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1 a 2                                                                            
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s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS, SSRZ, 
DSH, SSmH a SANTÉ, za 2. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 4 ze mzdových 
prostředků PO, se změnami dle návrhu členů RMH. 

   
Z: vedoucí OSV 
     vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: duben 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
536/12RM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                              leden – únor 2015__________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – únor 
2015, dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
537/12RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 23. – 25., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 23. - 25., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
538/12RM/2015 - Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Dolní Suchá spol. ABAKAP   
                              MAGRATHEA, s.r.o.______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit  
záměr prodeje  pozemků v kat. území Dolní Suchá o výměře cca 5 000 m2 až 
10 000 m2 společnosti ABAKAP MAGRATHEA , s.r.o., Budovatelská 333, 
Bohumín -Záblatí, IČO 29441099  za účelem výstavby montované výrobně 
skladovací haly a manipulační plochy pro skladování, manipulaci a úpravu 
průmyslových surovin a průmyslových odpadů 
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539/12RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku  parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice_____________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2996/9 , zeleň o výměře cca 500 
m2 až 600 m2 , kat. území Bludovice Společenství vlastníků jednotek Hálkova 
1453/5, 1454/7, Havířov, Podlesí, IČO 02197201, na které se nachází zpevněná 
plocha před garážemi, přístup do domu a částečně zeleň navazující na bytové 
domy čp. 1453 a čp. 1454 

 
 
540/12RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark_____________ 

 
Rada  města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, ostatní plocha, o výměře 
cca 210 m2, k.ú. Šumbark, paní Renatě Pechové, bytem ...................., za účelem 
zahrady u rodinného domu 

  
    
541/12RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark_________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 
m2, k.ú. Šumbark, manželům Lukáši a Veronice Staňkovým, bytem ...................., 
za účelem zahrady u rodinného domu 

________________________________________________________________________________ 
  
542/12RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku  parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark, dle 
geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/19, ostatní plocha o výměře 
400 m2, k.ú. Šumbark panu Rostislavu Langerovi a  paní Petře Langerové 
Skupinové, bytem ....................,  za účelem zahrady 

________________________________________________________________________________ 
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543/12RM/2015 - Záměr výpůjčky nemovitých věcí____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr výpůjčky nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1963/1, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 692 m2, jehož součástí je budova, stavba 
občanského vybavení s č. p. 545,  k.ú. Šumbark, spolku Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město, IČO: 
65468104, a Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Šumbark, IČO: 65468139, 
k provozování činnosti v oblasti protipožární ochrany 

 
2. záměr výpůjčky nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2584/2, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 319 m2, jehož součástí je budova, stavba 
občanského vybavení s č. p. 371,  k.ú. Bludovice, spolku Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice, 
IČO: 65468147, k provozování činnosti v oblasti protipožární ochrany 

 
 
544/12RM/2015 - Pronájem části nemovité věci – pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice_______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře  200 m2, k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, parkoviště a 
vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED Havířov 
s.r.o., IČO: 02248565, za podmínek: 
- účel: k vybudování přístupového chodníku, 5 parkovacích míst a  
           vodovodní přípojky, vše na své náklady v souladu se smlouvou o  
           budoucí kupní smlouvě č. 857/OSM/2014 
- nájemné 60,- Kč/m2/rok + DPH  
- doba nájmu: do doby uzavření konečné kupní smlouvy 
- pronajímatel souhlasí s provedením staveb na pronajatém pozemku  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

 
Z: vedoucí OSM 

          T: 31. 5. 2015 
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545/12RM/2015 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku, pronájem  
                              části pozemků_____________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1696 a 1698/2 o celkové výměře 1 
019 m2 v kat. území Šumbark  společnosti EBM Partner a.s.,  
se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČO 241 84 497za účelem zřízení 
terapeutické zahrady se sadovými úpravami k objektu Centra bydlení pro seniory 
za podmínek: 
- doba pronájmu od 1.6.2015 do 31.5.2027  s možností dalšího prodloužení 
-  nájemné dle platných zásad ve výši  14 028,- Kč/ročně + DPH     
- všechny náklady na provoz a údržbu terapeutické zahrady budou hrazeny  
   nájemcem 
- při ukončení pronájmu budou všechny pozemky uvedeny do původního  
  stavu na náklady nájemce 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  31.7.2015 
 
 
546/12RM/2015 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město  
                              dohodou_________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2752/1  o výměře 12 m2, k.ú. Havířov-
město, na které je umístěn prodejní stánek v majetku  pana Michala Kylara, 
bytem ...................., IČO 01386646,  
a to dohodou k 31.3.2015 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  dohody o ukončení smlouvy o nájmu  

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  30.4.2015  
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547/12RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________    
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 

2170/21, 2170/22, 2172/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní 
přípojky a kanalizační přípojky dle GP č. 3964 – 7/2015 ze dne 24. 2. 2015 
ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2208/5, k.ú. Bludovice jehož součástí 
je budova č.p. 418, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Halina 
Lojková, bytem .................... za jednorázovou úhradu ve výši 1.300,- Kč + 
DPH, při celkové výměře 10,4 m2(umístění vodovodní přípojky) a za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.300,- Kč + DPH, při celkové výměře 10,4 
m2(umístění kanalizační přípojky) 

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

1350/2, k.ú. Šumbark za účelem umístění kanalizační přípojky dle GP č. 
1733 – 169/2014 ze dne 23. 2. 2015 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 
1350/38, k.ú. Šumbark jehož součástí je budova č.p. 1262, jenž ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti jsou Rudolf Holub,bytem .................... a Jana 
Holubová, bytem .................... za jednorázovou úhradu ve výši 1.875,- Kč + 
DPH, při celkové výměře 15 m2(umístění kanalizační přípojky) 

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

1604/1, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP č. 1725 
– 282/2014 ze dne 9. 1. 2015 ve prospěch spoluvlastníků pozemku parc.č. 
1559/1, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 
Jaroslav Kus, bytem ...................., Jaroslava Kusová a Tomáš Kus, oba 
bytem .................... za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, při 
celkové výměře 1 m2(umístění vodovodní přípojky) 

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

4068/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění kanalizační přípojky, 
vodovodní přípojky dle GP č. 1936 – 26/2013 ze dne 3. 5. 2013 a sjezdu dle 
GP č. 1935 – 21/2013 ze dne 3. 5. 2013 ve prospěch vlastníka pozemku 
parc.č. 4326/2, k.ú. Havířov – město, jehož součástí je  budova č.p. 1567, 
jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Jindřich Adamek, bytem 
.................... , za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 12 m2 (umístění kanalizační přípojky), za jednorázovou úhradu ve 
výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 24 m2(umístění vodovodní 
přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 30 m2(umístění sjezdu) 
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5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 
2172/1, 2172/6, k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky dle 
GP č. 3966 – 12/2015 ze dne 2. 3.  2015 ve prospěch vlastníka pozemku 
parc.č. 2202/1, k.ú. Bludovice jehož součástí je budova č.p. 176, jenž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti je společnost Lucky CS GOLD s.r.o., sídlo : 
U Stavu 176/9, Životice, 736 01 Havířov, IČO : 268 49 798 za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 12,34 m2(umístění 
kanalizační přípojky) 

 
6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2639, 

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu dle GP č. 2920 – 19/2015 ze 
dne 13. 3.  2015 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 125/10, k.ú. 
Prostřední Suchá jehož součástí je budova č.p. 1501, jenž ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti je obchodní firma EUROLINE s. r. o., sídlo : 
Dělnická 1501/95, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO : 619 42 341 za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 15,40 
m2(umístění sjezdu) 

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

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30. 9. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
548/12RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské  
                              vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 
1964, 1965, 2116, 2117, k.ú. Bludovice spočívající v uložení a udržování 
vodovodního řadu DN 100 v rámci stavby : „ Havířov – Bludovice, ul. Březová, 
Vřesová – rekonstrukce vodovodního řadu“ dle GP č. 3942 – 358/2014 ze dne 
19. 12. 2014, ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 
709 00 Ostrava, IČO : 451 93 665 za jednorázovou  úhradu  ve výši 106.000,- Kč 
+ DPH, při  celkové výměře 530 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30. 9. 2015 
________________________________________________________________________________ 
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549/12RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Správa železniční dopravní  
                              cesty, státní organizace_____________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 
1995/1, 1995/2, 1995/5, 1995/6, 1995/8, 2411/4, k.ú. Šumbark spočívající  
v právu zřídit na služebných pozemcích a vést přes služebné pozemky, 
provozovat, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním kabely k výstražníkům  v rámci stavby : „ 
Žst. Havířov – vlečka AWT, oprava PZS km 0,161“ dle GP č. 1735 – 009/2014 
ze dne 19. 1. 2015, ve prospěch oprávněné společnosti Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, sídlo : Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, IČO : 709 94 234  za jednorázovou  úhradu  ve výši 
10.000,- Kč + DPH, při  celkové výměře 48 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ( služebnosti) 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30. 9. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
550/12RM/2015 - Zřízení pozemkových služebností na pozemku parc. č. 2635/1,  
                              k. ú. Bludovice, v rámci vypořádání stavby „Výstavba technické  
                              infrastruktury v lokalitě U Křížů“____________________________________        

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku v majetku povinného,  
    statutárního města Havířova, parc. č. 2635/1, k. ú. Bludovice, spočívající  
    ve zřízení, provozování, údržbě a opravách vodovodu – I. etapa v rozsahu  
    486 m2 vč. ochranného pásma, dle  GP 3819-121/2013, II. etapa v rozsahu  
    18 m2 vč. ochranného pásma, dle GP 3910-36/2014  
    ve prospěch oprávněného: International BONUS, spol. s r.o.,  
                                               Korunní 104/810, Praha-Vinohrady,  
                                               IČO: 265 08 508, jenž je vlastníkem umístěné  
                                               sítě  
    - hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku v majetku povinného,  
    statutárního města Havířova, parc. č. 2635/1, k. ú. Bludovice, spočívající  
    ve zřízení, provozování, údržbě a opravách kanalizace splaškové – I.  
    etapa v rozsahu 474 m2 vč. ochranného pásma, dle  GP 3819-122/2013,  
    II. etapa v rozsahu 27 m2 vč. ochranného pásma, dle GP 3911-37/2014  
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                                  ve prospěch oprávněného: International BONUS, spol. s r.o.,  
                                                                             Korunní 104/810, Praha-Vinohrady,  
                                                                             IČO: 265 08 508, jenž je vlastníkem umístěné                       
                                                                             sítě 

    - hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně 
 
3. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku v majetku povinného,    
    statutárního města Havířova, parc. č. 2635/1, k. ú. Bludovice, spočívající  
    ve zřízení, provozování, údržbě a opravách části stavby plynovodu II.  
    etapa, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, 
    ve prospěch oprávněného: RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
                                               Plynárenská 499/1, Brno, IČO: 279 35 311,     
                                               jenž je vlastníkem umístěné sítě  
    - hodnota pozemkové služebnosti: 200,- Kč/m2 vč. ochranného pásma  
                                                            + DPH, min. však 10 000,- Kč + DPH 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduard Heczka 
podpisem smluv k bodu 1-3 
 

                                                                                                                    Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                    T: 31.12.2015 
 
 
551/12RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 28,15 m2 v suterénu    
    obytného domu Dlouhá tř. 81d, Havířov-Podlesí, p. Michalu Faronovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 18,81 m2 v suterénu   
    obytného domu ul. Ostrovského 20, Havířov-Město, p. Evě Kastnerové,    
    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 části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    č. 108 o výměře 19,62 m2   v 1. nadzemním podlaží části H objektu  
    Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci sdružení NORMÁLNÍ JE  
    POČÍTAT o. s., IČO: 22741097, dohodou k 30. 4. 2015 
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    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 108  
    o výměře 19,62 m2   v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,  
    Svornosti 2, Havířov-Město, p. Ivetě Součkové, IČO: 71811168, jako  
    kancelář finančního poradce, za podmínek: 
    - nájemné 1 500,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2015 
 
4. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o   
    celkové výměře 59,52 m2 v přízemí objektu zdravotního střediska na ul.     
    Studentská č. p. 1548/26, Havířov-Podlesí, nájemkyni MUDr. Janě  
    Vedrové, IČO: 48004807, dohodou k 30. 4. 2015 
 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové    
    výměře 59,52 m2 v přízemí objektu zdravotního střediska na ul.  
    Studentská č. p. 1548/26, Havířov-Podlesí, spol. MUDr. Jana Vedrová,  
    s.r.o., IČO: 03515044, k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní  
    lékařství, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2015 
 
5. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 13 m2 v suterénu    
    obytného domu na ul. Jožky Jabůrkové 1, Havířov-Město, p. Janě  
    Porembské, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
6. pronájem části nemovité věci – střechy o výměře 75 m2 obytného domu  
    ul. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark, spol. T-Mobile Czech    
    Republic a.s., IČO: 64949681, k umístění telekomunikačního zařízení, za  
    podmínek: 
    - roční nájemné 100.000,- Kč + DPH 
    - umístění zařízení na dobu určitou do 31. 5. 2020 
    - zřízení samostatného měření el. energie 
    - úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ 
  
7. pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 56,32 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného domu ul. Sukova 2,    
    Havířov-Město, p. Michaele Bernatíkové, IČ: 75557541, jako fotoateliér,    
    za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy dle bodu 3. usnesení 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 5. 2015 
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552/12RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci__________________________________  
        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru o výměře 123,85 m2 v přízemí 
budovy na ul. Závodní 15, Havířov-Dolní Suchá, sdružení Brothers, o.s.,  
IČO: 01776649, dohodou k 30. 4. 2015 

 
 
553/12RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy__________________________________________ 

  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpověď nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostor sloužící 
k podnikání o výměře 80,71 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, 
Havířov-Město, nájemci p. Jindřichu Juřicovi, IČO: 66167191, z důvodu dluhu 
na nájemném a službách 

 
 
554/12RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                              – p. Roman Jagoš__________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a    v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 39,44 m2 
v přízemí obytného domu na ul. Moskevská č. p. 1104/1e, Havířov-Město, 
z nájemce p. Romana Jagoše, IČO: 68911149, na p. Dušana Čierňavu,  
IČO: 76409384 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy: 
- účel: prodejna potravin 
- nájemné 1.000,- Kč/m2/rok + DPH  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 15. 3. 2015 
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555/12RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi  zřízenými  
                              statutárním městem Havířov________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
    - v celkové výši 5 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
       společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  
      (IČO: 61974706) – balanční pomůcky 
 
2.  Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
     (IČO: 00601250) 
     - v celkové výši 289,- Kč od Anny Hoghové, .................... 
       - 38 ks knihy, 4 ks AV media, 185 ks brožury, 20 ks periodika, 
     - v celkové výši 246,- Kč od Lubomíra Haramii, .................... 
       - 48 ks knihy, 135 ks brožury, 15 ks periodika 
 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 
    - v celkové výši 40 000,00 Kč od společnosti MAGNIFICUS s. r. o., 
      Za Hládkovem 676/20, 169 00 Praha-Střešovice (IČO: 24255491)  
      – pořádání akademie při příležitosti oslav třiceti let mateřské školy 

________________________________________________________________________________ 
 
556/12RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovými  

 organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
 
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
projekt: „Bezpečně ve školce“ 
předpokládaná výše dotace:……………….……………………cca 63 900,00 Kč 
financování ………………………..bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem 
dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků 
 
 
 
 
 
2. Základní a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace  
(IČO: 48805271) 
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poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
projekt: „Žáci v bezpečí“ 
předpokládaná výše požadované dotace…………….………..cca 49 400,00 Kč 
financování:…………………………………....…bez spoluúčasti – v plné výši 
poskytovatelem dotace, v případě spoluúčasti dokrytí z provozních prostředků  

 
                                        
557/12RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky MŠ Petřvaldská___________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Říma – Itálie, Bc. Zdeňky Hýžové, 
ředitelky Mateřské školy  Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
558/12RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Puškinova_____________________ 

            
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 13. – 17. 4. 2015 zahraniční pracovní cestu  do Litvy, paní Ingrid 
Kysucké, ředitelce Mateřské školy Havířov-Město Puškinova 7a/908 za účelem 
účasti na zahraniční stáži v rámci projektu „Školka nové generace - předškolní 
výchova a vzdělávání 21. století“ 

        
________________________________________________________________________________ 
 
559/12RM/2015 - „Dodávka tepelné energie pro základní školu Kapitána Jasioka  
                              Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná“ - schválení  
                              uzavření smlouvy s vybraným uchazečem_____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„DODÁVKA TEPELNÉ ENERGIE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU KAPITÁNA 
JASIOKA HAVÍŘOV – PROSTŘEDNÍ SUCHÁ“  
mezi příspěvkovou organizací:  Základní škola Kapitána Jasioka  
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, sídlem:  
Kapitána Jasioka 685/57, 73564 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 61988600 
a uchazeči v tomto pořadí: 
 
 
1. Havířovská teplárenská společnost, a.s., sídlem: Konzumní 298/6a,  
    736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 61974706, který předložil nejvhodnější  
    nabídku s nabídkovou cenou 721.230,- Kč bez DPH za 1 500 GJ/rok 
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2. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská  
    Ostrava, IČO: 45193410, s nabídkovou cenou 732.710,04 Kč bez DPH  
    za 1 500 GJ/rok 

    
 
560/12RM/2015 - ZPŘ/6/OŠK/15 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a jeslí“  
                              - zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení__________ 

 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení ZPŘ/6/OŠK/15 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a 
jeslí“ společnost HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem 736 01  Havířov-Dolní 
Datyně, Zemědělská 6/145, IČO: 47666331, pro nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1 
 
r u š í 
 
zadávací řízení ZPŘ/6/OŠK/15 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ a jeslí“ 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění ke dni 23.2.2015, tzn. ke dni zahájení zadávacího řízení, 
neboť po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky   
    „Zahradní mobiliář     do MŠ a jeslí v Havířově“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:     ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. formu zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:   49.000 Kč 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto  
    zájemcům:  
    - HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6/145, 736 01  
      Havířov-Dolní Datyně, IČO: 47666331 
    - FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno,  
      IČO: 28341627 
    - DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo,    
      IČO: 26306921 
    - Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov,  
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      IČO: 27738795 
    - Jiří Nedvěd, Lidická 1129/3, 697 01 Kyjov, IČO: 47899263 
    - Kompan Czech Republic s.r.o., Vlastimila Pecha 1267/6, 627 00 Brno,  
      IČO: 26950341 
    - hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 28354303 
 
6. varianty nabídky:    ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   červen 2015 
    termín ukončení:    nejpozději do12 týdnů ode    
                                                                            dne podpisu smlouvy  
  
8. základní hodnotící kritérium:        nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH 
 
9. ostatní podmínky:      
    - předložení dokladu o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu  
      s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000 Kč před podpisem  
      smlouvy 
    - záruka 60 měsíců 
    - stanovit maximálně možnou nabídkovou cenu do výše 3.000.000 Kč  
      vč. DPH 
 
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 dodávek, včetně osvědčení, o realizování   
        minimálně 3 dodávek   herních prvků, včetně montáže a souvisejících  
        stavebních prací, v minimální ceně   1.000.000 Kč bez DPH/1  
        zakázka na dodávku herních prvků, vč. montáže a souvisejících    
        stavebních prací, pro jednoho objednatele, v posledních 3 letech  
      - doklad prokazující shodu výrobku (uchazečem nabízených herních  
        prvků), tj. certifikáty   vydané autorizovanou osobou v souladu s   
        příslušnými právními předpisy 
 
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. Mgr. Daniel Vachtarčík   Ing. Eduard Heczko     
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       2. Ing. Martina Dresslerová              Alena Poláčková 
       3. Ing. Jiří Revenda    Ing. Iveta Grzonková     
       4. Ing. Ladislav Zahradníček  Barbora Kyšková 
       5. Bc. Alena Kleinbauerová                  Lucie Jonsztová, DiS. 
 
15. zadávací lhůtu:               90 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek  
    s nabídkami v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k  
    vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. 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 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit rozhodnutí o vyloučení a odeslat oznámení o zrušení  
    zadávacího řízení     ZPŘ/6/OŠK/15 - „Doplnění zahradního mobiliáře  
    do MŠ a jeslí“ 
 

Z: vedoucí OPS 
        T: 10.4.2015 
 

2. zajistit zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky  
    „Zahradní mobiliář do MŠ a jeslí v Havířově“ 

 
        Z: vedoucí OPS 

T: do 2 pracovních dnů poté,           
     co marně uplyne lhůta  
     k podání námitek  

    
 
 
 
 
561/12RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Nimnice na Slovensku____________________ 

  
Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Tamary Šeligové, ředitelky SANTÉ – centra 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvkové organizace do 
Nimnice na Slovensku, která se uskuteční dne 14.4.2015 za účelem 
organizačního zajištění pobytů osob se zdravotním postižením 

 
 
562/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezkého kraje____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí účelové dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí, IČ 00847470, ve 
výši 5 903 000 Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 
631 015 Kč. 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitelku organizace Ing.Tamaru Šeligovou podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 
 
563/12RM/2015 - Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu_______________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a. s. 
Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27784819 na 
projekt “Mám ruce, které chtějí tvořit“ na zakoupení keramické a laboratorní 
pece v hodnotě 92 565 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
564/12RM/2015 - Revokace usnesení č. 562/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu  
                              Moravskoslezkého kraje____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
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r e v o k u j e 
 
usnesení č. 562/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu 
Moravskoslezkého kraje 

 
 
565/12RM/2015 - Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezkého kraje____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu  
    pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových    
    sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí, IČ 00847470,  
    v celkové výši 5 903 000 Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich  
    navýšení činí 631 015 Kč účelově určené k financování sociálních služeb 
2. uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského  
    kraje 

 
Z: ředitelka PO 

          T: duben 2015 
 

p o v ě ř u j e 
 
ředitelku organizace Ing. Tamaru Šeligovou podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 
 
566/12RM/2015 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální  
                              služby města Havířova určené k financování sociálních služeb a s uzavřením  
                              smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje_________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu  
    pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova v celkové  
    výši 6 550 000 Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení 
    činí 1 079 211 Kč, účelově určené k financování sociálních služeb  
2. uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského  
    kraje 

 
Z: ředitel PO 

           T: duben 2015 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. Milana Černého podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
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Moravskoslezského kraje 
 
 
567/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
                              Moravskoslezského kraje a následným přijetím účelové neinvestiční dotace  
                              určené k financování sociálních služeb Domovem seniorů Havířov, p.o._____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu  
    pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková 
    organizace,  IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530,  
    Havířov-Město v celkové výši 11 481 000 Kč, z toho minimální částka  
    na mzdy, platy a jejich navýšení činí 2 188 070 Kč, účelově určené  
    k financování sociálních služeb  
2. uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského  
    kraje 

 
                    Z: ředitel DsH 
           T: duben 2015  

p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr.  Milana Dlábka 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 
 
568/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného   
                              (nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov, p.o.______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
(nepoužitelného) investičního majetku v celkové hodnotě 752 751,80 Kč: 
- konvektomat z r. 1994, pořizovací cena 414 120,00 Kč,  
  inv.č. DHS1000207 
- kávovar Vibieme z r. 1994, pořizovací cena 42 020,20 Kč,  
  inv.č. DHS1000202 
- kráječ zeleniny z r. 1994, pořizovací cena 42 238,20 Kč,  
  inv.č. DHS1000199 
- zvedák vanový ALKA z r. 1995, pořizovací cena 62 811,20 Kč,  
  inv.č. DHS1000290 
 
- zvedák vanový ALKA z r. 1996, pořizovací cena 52 693,20 Kč,  
  inv. č. DHS1000289 
- mycí a čistící stroj Floor 450 z r. 1996, pořizovací cena 92 122,00 Kč,  
  inv.č. DHS1000275 
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- lis na odpad nízkoprofilový z r. 2000, pořizovací cena 46 747,00 Kč,   
  inv.č. DHS1000277 

 
 
569/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  
                              příspěvková organizace_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov p.o. IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí věcných darů: 
1. kosmetické balíčky v hodnotě 2 521 Kč od dárce: 
    Distrimed s.r.o.., IČ: 27370046, se sídlem Havlíčkova 190/12,  
    Český Těšín 
2. krémy, doplňky výživy a čaje v hodnotě 1 100,00 Kč od dárce: 
    AUDY s.r.o., IČ: 00544426, se sídlem Živného 1A, Brno 
3. vyhřívací dečky v hodnotě 2 598,00 Kč od dárce: 
    Technické služby Havířov, a.s., IČ 25375601, se sídlem  
    Karvinská 1461/66, Havířov 
4. polštáře a župany v hodnotě 2 750,00 Kč od dárce: 
    Technické služby Havířov, a.s., IČ 25375601, se sídlem  
    Karvinská 1461/66, Havířov 
5. televizor LED 24“ ECG v hodnotě 3 991,79 Kč od dárce: 
    TEMAR spol. s r.o., IČ: 60318929, se sídlem Vítkovická 1708/17,    
    Ostrava 
6. kosmetika a doplňky výživy v hodnotě 2 585,00 Kč od dárce: 
    Medplus s.r.o., IČ: 27766659, se sídlem Lidická 886/43, Havířov 
7. čaje v hodnotě 330,00 Kč od dárce: 
    PROMOS trading, spol.s r.o., IČ: 75139243, se sídlem  
    K.Světlé 1638/28a, Havířov 
8. ovoce v hodnotě 1 093,00 Kč od dárce: 
    Miroslav Gottfried – ANDRA, IČ: 61935727, Kubelíkova 1317/1,     
    Havířov 
9. kytice v hodnotě 2 000,00 Kč od dárce: 
    Distrimed s.r.o.., IČ: 27370046, se sídlem Havlíčkova 190/12,  
    Český Těšín 
 
a daru finančního účelově určeného na akci střediska Helios  
   „MISSIS SENIOR 2015“: Kč 4 000,00 od dárce: 
   Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČ: 61974706,  
   se sídlem Konzumní 298/6a, Havířov 

 
 
 
 
570/12RM/2015 - Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov,  
                              příspěvková organizace_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
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b e r e  n a  v ě d o m í  
 
změnu organizační struktury Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
IČ 751 39 243, se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město 

 
                  Z: ředitel DSH, p.o. 
                  T: 15. 4. 2015 

 
 
571/12RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Daniel Wunsch________ 

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o udělení souhlasu příspěvkové organizaci Správa sportovních a 
rekreačních zařízení Havířov, IČO  00306754, s nájmem části nemovité věci 
v Městské sportovní hale, Astronautů 859/2, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
 
572/12RM/2015 - Služby poradenského centra KHAMORO – uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě  
                              o partnerství (smlouvě o zajištění sociální služby) č. 1432/OSR/2012_______   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství (smlouvě o zajištění sociální 
služby) č. 1432/OSR/2012 s příspěvkovou organizací Sociální služby města 
Havířova, IČ: 60337583 dle přílohy  
 
p o v ě ř u j e   
 
primátora města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dodatku č. 1  
k Dohodě o partnerství (smlouvě o zajištění sociální služby) č. 1432/OSR/2012 
ze dne 28.6.2012 dle přílohy  

                                                                                                           
          Z: vedoucí OSR 
                                                                                                            T: 04/ 2015 
 
 
 
 
 
 
 
573/12RM/2015 - Přijetí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015  
                              – na projekt „Havířov v květech v r. 2015“__________________________                              

  
Rada města Havířova 
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s o u h l a s í 
 
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 
150 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Havířov v květech v r. 2015“ 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase  podpisem Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy 

          
          Z: vedoucí OSR  

T: duben 2015 
 
 
574/12RM/2015 - Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č. 3  
                              (Revitalizace veřejného prostranství) – IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou_  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Seznam projektů doporučených k podpoře v rámci Výzvy SMH č.3 (Revitalizace 
veřejného prostranství ) – IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou dle přílohy  

________________________________________________________________________________                                             
 
575/12RM/2015 - Petice občanů za zachování vzrostlého smrku před obytným domem  
                              na Národní třídě  848/17____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
petici občanů za zachování vzrostlého smrku před obytným domem na Národní 
třídě  848/17, doručenou dne 31.3.2015 (příloha č. 1) a odpověď na petici  
(příloha č. 2). 

________________________________________________________________________________ 
 
576/12RM/2015 - Organizační řád Magistrátu města Havířova___________________________  

 
Rada města Havířova 
 
z důvodu zvýšení efektivity práce Magistrátu města Havířova 
 
r u š í  

 
- oddělení kancelář primátora Magistrátu města Havířova k 30.4.2015, 
- k 9.4. 2015 odbor investiční výstavby Magistrátu města Havířova, včetně   
  oddělení přípravy a realizace investic a oddělení podpory investic, 
- k 9.4.2015 odbor správy majetku Magistrátu města Havířova 
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z ř i z u j e 
 

- odbor kancelář primátora Magistrátu města Havířova k 1.5.2015, 
- k 10.4.2015 odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova, včetně  
  oddělení správy majetku, oddělení investic a oddělení strategického rozvoje 
 
z a ř a z u j e 
 
k 10.4. 2015 oddělení strategického rozvoje do odboru správy a rozvoje majetku 
Magistrátu města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Organizační řád Magistrátu města Havířova dle přílohy (2. verze) 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova, mimo zaměstnance 
veřejně prospěšných prací a zaměstnanců dočasně zaměstnaných k realizaci 
dotovaných projektů, na 297 s tím, že do odboru správy a rozvoje majetku bude 
zařazeno 29 zaměstnanců 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
- vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  
  o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  
  na obsazení funkce vedoucí odboru kancelář primátora a vedoucí odboru  
  správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova, 
- že pracovní místo vedoucí oddělení správy majetku odboru správy a rozvoje  
  majetku Magistrátu města Havířova bude nabídnuto JUDr. Ivě Burianové 
  a pracovní místo vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku 
  Magistrátu města Havířova bude nabídnuto Ing. Kateřině Mikulové 
 
m ě n í  
 
v usnesení č. 329/7RM/2015 ze dne 4.2.2015 číslo „299“ na „298“ 

________________________________________________________________________________ 
             
577/12RM/2015 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská  - zahájení  
                              otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Měření rychlosti     vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“   
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
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    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:     ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   50.000 Kč 
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
    předpokládané zahájení (datum uzavření smlouvy): polovina 
                                                                                       července 2015  
    termíny plnění:      
    a) zprovoznit v prvé fázi pouze zařízení pro měření rychlosti na jednom  
        úseku, a to Dělnická (od křižovatky s ul. U Stromovky a Mánesova po    
        dělený přechod u NsP Havířov) ke dni 1.1.2016 a požadovat před   
        zprovozněním tohoto prvního zařízení provedení zkušebního provozu,  
        který musí být zahájen nejpozději 15 dní před zahájením zprovoznění  
        a musí trvat nejméně 10 dní 
    b) ponechat si možnost rozhodnout se o zprovoznění či nezprovoznění  
        zařízení pro měření rychlosti na zbývajících dvou úsecích a v kladném  
        případě požadovat zprovoznění nejpozději do 4 měsíců ode dne  
        doručení písemné výzvy, která bude moci být učiněna pouze   
        nejpozději do 12 měsíců ode dne zahájení řádného provozu  
        prvního zařízení  
    c) smlouva na dobu 24 měsíců šesti měsíční výpovědní dobou 
        s možností ukončení i pouze  části smlouvy týkající se jen některého  
        zařízení a s možností dalšího prodloužení smlouvy na stejnou dobu 
 
7. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:  
-  k ukončení smlouvy ze strany města bude moci dojít bez jakékoliv  náhrady  
   nákladů vzhledem ke změně právních předpisů nebo existence pravomocného  
   rozhodnutí soudu, dle kterého nebude město oprávněno vykonávat činnosti  
   související  s měřením rychlosti, 
- možnost požadovat přemístění kteréhokoliv zařízení v průběhu platnosti  
  smlouvy, přičemž   dodavatel bude oprávněn požadovat úhradu nákladů  
  spojených s přemístěním  
- k zajištění rizik v případě způsobení škody požadovat před podpisem smlouvy 
  předložení   dokladu o pojištění s pojistným plněním v minimální výši 
  5.000.000 Kč 
- po ukončení provozu zařízení požadovat bezplatné převedení do vlastnictví  
  města veškerých přípojek elektrické energie, případných sdělovacích kabelů 
  a dalšího potřebného technického vybavení k provozu zařízení (sloupy,    
  výložníky, portály, apod.) vybudovaného v souvislosti s plněním veřejné  
  zakázky 
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  
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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 realizovaných v posledních 3 letech,    

                                      včetně osvědčení o   realizování dodávek v seznamu uvedených,   
                                      kterými uchazeč prokáže, že v posledních 3   letech realizoval  

              minimálně 1 dodávku, jejímž předmětem bylo: 
                                     1. dodání minimálně 2 zařízení na úsekové měření rychlosti pro území   

                  jednoho města, včetně 
                  a) dodání nebo poskytnutí hardwarového a softwarového vybavení  

    pro přenos obrazového záznamu, evidenci, správu a archivaci  
    zjištěných dopravních přestupků s propojením na spisovou  
    službu a pohledávkový systém, a  
b) poskytování servisu zařízení a hardwarového a softwarového  
    vybavení po dobu minimálně 12 měsíců ode dne dodání, 

                nebo 
       2. pronájem minimálně 2 zařízení na úsekové měření rychlosti na  
           území jednoho města, včetně hardwarového a softwarového   
           vybavení pro přenos obrazového záznamu, evidenci, správu a   
           archivaci zjištěných dopravních přestupků s propojením na spisovou       
           službu a pohledávkový systém a poskytování servisu, po dobu  

                                         minimálně 12 měsíců  
                                         - popis věci určené k plnění předmětu veřejné zakázky (uchazečem   
                                           nabízeného zařízení pro   měření rychlosti a hardwarového a  
                                           softwarového vybavení) 

                 - doklad prokazující shodu výrobku (uchazečem nabízeného zařízení   
 pro měření rychlosti), a to certifikát vydaný Českým  
 metrologickým institutem dle ust. § 6 zákona č. 505/1990 Sb.,    
 o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
       člen        náhradník 
      1. Bc. Ivan Bureš    Ing. Eduard Heczko 
      2. Mgr. Daniel Vachtarčík    Bc. Josef Bělica 
      3. Ing. Bohuslav Muras   Ing. Daneš Skulina 
      4. Jiří Kubala     Ing. Roman Krystek 
      5. Bc. Lubomír Michalíček   Bc. Libor Pacík 
14. zadávací lhůtu:       100 dní 
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek    
    s nabídkami v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu  
    § 59 a násl. zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k  
    vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. Bc. Daniela Pawlase, primátora města, 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  
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

 
 
578/12RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Prievidzy na Slovensku  
                              ve dnech 19.-22.3.2015______________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Prievidzy na Slovensku ve dnech 19.-
22.3.2015, dle důvodové zprávy 

 
 
579/12RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty –  na veletrhu MIPIM 2015 v Cannes,  
                              Francie ve dnech 9. 3. – 13.3. 2015____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj a Petry Maňhalové, DiS., referenta kanceláře primátora, 
v rámci mezinárodního veletrhu realit a investičních příležitostí MIPIM ve dnech 
10. – 13. března 2015 ve Francii dle důvodové zprávy. 

 
 
 
 
 
580/12RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Tourcoing, Francie_________ 

 
Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e  
 
v rámci mezinárodního projektu „Evropa pro občany“ zahraniční pracovní cestu 
do města Tourcoing, Francie ve dnech 07. – 10.05.2015 pro Bc. Daniela 
Pawlase, primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro 
ekonomiku a správu majetku, Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora  
pro sociální rozvoj a JUDr. Štefana Langera, člena RMH,  na odbornou 
konferenci „Průmyslová společenství (ICED): občanská společnost pro 
reindustrializaci Evropy“. 

 
 
581/12RM/2015 - Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
                              v II. pololetí 2015__________________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram účasti předsedů jednotlivých komisí RMH na schůzích rady města 
ve II. pololetí 2015 dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
písemně informovat předsedy komisí Rady města Havířova   

 
           Z: vedoucí KP 
          T: 30.04.2015 
 
 
582/12RM/2015 - Žádost o zřízení nové občanské komise Rady města Havířova_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
písemnou žádost p. Jaroslava Brody, č. j. MMH/19 066/2015 ze dne 2. 3. 2015,  
ve věci zřízení občanské komise v Havířově-Podlesí (Příloha č. 1) 
 
k o n s t a t u j e  
  
že neshledala důvody pro ustavení nových občanských komisí RMH   
 
r u š í  
 
přijaté usnesení č. 3799/54RM/2013 ze dne 3.4.2013 (Příloha č. 2)  
 
 
u k l á d á 
 
informovat žadatele o zřízení nové občanské komise o rozhodnutí Rady města 
Havířova 
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         Z: vedoucí KP 
         T: 15.4.2015 
 
 
583/12RM/2015 - Změna v Občanské komisi č.4 pro část města Havířov - Prostřední Suchá__ 

 
Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
Ing. Františka Jasioka z funkce člena Občanské komise č. 4 pro část města 
Havířov-Prostřední Suchá z důvodů uvedených v příloze  

________________________________________________________________________________ 
 
584/12RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu___________________________        
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
část usnesení Rady města Havířova čís. 346/8RM/2015 ze dne 18.2.2015  
v části schvaluje 
 
s c h v a l u j e  
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 o vel. 1+3 se 
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 
příslušné období v domě na ul. Česká 1203/9 v Havířově-Městě  
manž. Alici Hegyi, t.b. ....................a Štefanu Hegyi,  
t.b. .................... pod podmínkou, že: 
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými 
  Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt právně volný s tím, že nájemné  
  bude hrazeno měsíčně  
- opravy bytu budou provedeny na vlastní náklady manž. Hegyi 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                           náměstek primátora pro ekonomiku  

a správu majetku   



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/32 813/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 24.04.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 13. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.04.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 13. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.04.2015  

 
585/13RM/2015 - Zvolení ověřovatele 13. schůze RMH, konané dne 22.04.2015 
 
586/13RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 12. schůze RMH, konané dne 08.04.2015  
                               
587/13RM/2015 - Schválení programu 13. schůze RMH, konané dne 22.04.2015 
 
588/13RM/2015 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“  
                              (číslo stavby 10019) - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce 
 

589/13RM/2015 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.04.2015 

 
585/13RM/2015 - Zvolení ověřovatele 13. schůze RMH, konané dne 22.04.2015_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 
22.04.2015 

 
            Mgr. Tomáše PTÁČKA 

 
 
586/13RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 12. schůze RMH, konané dne 08.04.2015  
                               

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zpráva ověřovatele zápisu z 12. schůze Rady města Havířova, konané dne  
08.04.2015 

 
 
587/13RM/2015 - Schválení programu 13. schůze RMH, konané dne 22.04.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 13. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.04.2015 
dle přílohy  

 
 
588/13RM/2015 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“  
                              (číslo stavby 10019) - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
                              zakázku na stavební práce__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
    „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části: ne   
    následné zakázky (opce):  ne 
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2. dílčí plnění:    ano (měsíční) 
         poskytnutí zálohy:   ne 
         čerpání dotace:    ano 

                                  přenesení daňové povinnosti:              ne 
                                                
3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení 
                                                        
4. výši požadované jistoty:  850.000 Kč 
 
5. varianty nabídky:   ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky: předpokládané zahájení (předání  

                                                                                              a převzetí staveniště): první polovina  
                                                                                              července 2015 

                                                                ukončení: do 105 kalendářních  
      dní ode dne předání a převzetí  
                                                                staveniště   
       
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

     
8. ostatní podmínky:     
    a) požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o odpovědnosti  
        za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši alespoň 10.000.000 Kč, a to až  
        před podpisem smlouvy  
    b) záruka za jakost díla 60 měsíců 
    c) požadavek na předložení bankovní záruky na odstranění vad uplatněných  
        z titulu odpovědnosti za vady a za záruky na částku ve výši 5% z celkové 
        ceny díla bez DPH nejpozději v den písemné výzvy zhotovitele k převzetí  
        dokončeného díla 

         d) zadavatel bude preferovat dodavatele zaměstnávající přímo, nebo jinak, 
             osoby z řad osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním  
             vyloučením, nebo osob se zdravotním postižením, případně dodavatele  
             podnikající na principech sociálního podniku na základě obecně uznávaných  
             principů a standardů sociálního podnikání dle Národní tématické sítě  
             a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
 

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

 
10. profesní kvalifikační předpoklady:  

         - výpis z obchodního rejstříku 
         - doklad o oprávnění k podnikání (zejména provádění staveb, jejich změn  
           a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení) 
         - doklad osvědčující odbornou způsobilost - autorizace v oboru pozemní  
           stavby podle zákona č. 360/1992 Sb. 
  

11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
      - čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
        veřejnou zakázku  
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12. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam stavebních prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů  
          o řádném plnění minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem  
          každé zakázky muselo být zateplení obálky budovy občanské vybavenosti  
          kontaktním zateplovacím  systémem ETICS, zateplení střechy a výměna  
          výplní otvorů v minimální hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH u každé  
          zakázky v souhrnu za zateplení obálky, za zateplení střechy a za   
          výměnu výplní otvorů  
           

   b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:  
         - stavbyvedoucí musí mít  
            1. vzdělání stavebního směru;  
            2. autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby; 
            3. min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako  
                stavbyvedoucí musel působit min. u 3 zakázek a přičemž předmětem  
                každé zakázky muselo být zateplení obálky budovy občanské  
                vybavenosti v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH u 
                každé zakázky za zateplení obálky;  
           4. proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím  
               systémem ETICS a  
           5. proškolení k montáži výplní stavebních otvorů plastových nebo  
               hliníkových  
        - zástupce stavbyvedoucího musí mít  
            1. vzdělání stavebního směru;  
            2. autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby; 
            3. min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako  
                stavbyvedoucí musel působit min. u 3 zakázek, a přičemž předmětem  
                každé zakázky muselo být zateplení obálky budovy občanské 
                vybavenosti v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH 
                u každé zakázky za zateplení obálky;  
           4. proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím  
               systémem ETICS a  
           5. proškolení k montáži výplní stavebních otvorů plastových nebo  
               hliníkových  
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:  
       člen                                                               náhradník 
      1. Bc. Ivan Bureš           Ing. Eduard Heczko  
      2. Ing. Kateřina Mikulová   Ing. Dagmar Čtvrtníčková 
      3. Ing. Ladislav Nedorost                     Mgr. Eva Havlů 
      4. Ing. Bohuslav Niemiec              Ing. Ondřej Baránek 
      5. Bc. Alena Kleinbauerová   Lucie Jonsztová, DiS. 
 
14. zadávací lhůta:         90 dnů  
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
r u š í  
 
pověření AQE legal, s.r.o. IČO: 03719430, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, „Snižování spotřeby energie ZŠ Světlá, Havířov “  
v rozsahu § 151 zákona  
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p o v ě ř u j e   
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  
    souvisejících se zadávacím řízením  
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

 
 
589/13RM/2015 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH______________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
ke dni 22.4.2015 usnesení Rady města Havířova: 
čís. 634/10/07 ze dne 16.5.2007 v části „svěřuje“ 
čís. 738/11/07 ze dne 6.6.2007 bod. 1 „svěřuje“ a „pověřuje“ 
čís. 1339/18/07 ze dne 14.11.2007 
čís. 4182/60RM/2013 ze dne 12.6.2013 
čís. 4613/71/10 ze dne 24.2.2010 
čís. 4958/74RM/2014 ze dne 5.2.2014 
čís. 67/3RM/2014 ze dne 26.11.2014 v části „pověřuje“ 
 
s v ě ř u j e 
 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odboru správy a rozvoje majetku MMH s účinností od 
22.4.2015 rozhodování:   
1. o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst  
2. o uzavírání nájemních smluv na pozemky v majetku města za účelem umístění  
    zařízení staveniště za nájemné dle horní hranice platného Cenového výměru  
    MF ČR na dobu nezbytně nutnou  
3. o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města pro rekonstrukce  
    přístupových chodníků, vybudování nájezdových ramp a bezbariérových  
    vstupů, schodišť, oprav anglických dvorků, betonových ploch, opěrných zídek  
    a tam, kde dochází stavbou ke zhodnocení pozemků v majetku města   
4. o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města za účelem umístění  
    předzahrádky  
5. o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu výstavby  
    parkovacích míst  
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6. 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, četně  
    rozhodování o uzavírání dodatků k těmto smlouvám o prodloužení doby  
    výpůjčky, max. však o 12 měsíců  
7. o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu od zahájení 
    realizace zateplení fasád obytných domů na dobu 15 let 
8. o přidělení bytu na základě žádosti nájemců o ukončení nájemní smlouvy 
    a o uzavření nové nájemní smlouvy, v souvislosti s dohodou o vzájemné  
    výměně bytů  
9. o uzavírání nájemních smluv k bytům na dobu max. 6 měsíců v případě, že byt 
    (rodinný dům) užívaný občany města se stane dočasně neuživatelný z důvodů  
    živelné pohromy či jiné nepředvídatelné události 

 
u k l á d á     

 
předložit k podpisu primátorovi města pověření pro vedoucího odboru správy  
a rozvoje majetku 
- k podpisu smluv dle bodů 1 až 7 usnesení,  
- k podpisu rozhodnutí dle bodu 8 a 9 usnesení a  

  - k podepisování prohlášení vlastníka o souhlasu s umístěním sídla právnické  
    nebo fyzické osoby v části nemovité věci (prostoru sloužícího k podnikání)    
    v majetku města, po předchozím schválení pronájmu nebo podnájmu prostoru  
    v radě města, po dobu trvání nájemního nebo podnájemního vztahu v souladu se  
    z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

 
Z: vedoucí OPS 
T: 22.4.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                           náměstek primátora pro ekonomiku  

a správu majetku   



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/335 601/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 05.05.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 14. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.04.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
USNESENÍ 

z 14. schůze Rady města Havířova 
konané dne 29.04.2015 

2 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 14. schůzi Rady města Havířova, konané dne 29.04.2015  

 
590/14RM/2015 - Zvolení ověřovatele 14. schůze RMH, konané dne 29.04.2015 
 
591/14RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 13. schůze RMH, konané dne 22.04.2015  
                               
592/14RM/2015 - Schválení programu 14. schůze RMH, konané dne 29.04.2015 
 
593/14RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
594/14RM/2015 - VZ/15/MP/15 – Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému  

– vyhlášení zadávacího řízení  
 
595/14RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
596/14RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu 

bytů 
 
597/14RM/2015 - Spolupráce Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu  

EPISCOPE 
 

598/14RM/2015 -  „Dodávka RTN“ – zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou  
zakázku na dodávky  
 

599/14RM/2015 - Přidělení náhradního obecního bytu – Milena Žigová         
 

600/14RM/2015 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů I.        
 

601/14RM/2015 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů II.         
 

602/14RM/2015 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům         
 

603/14RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 

604/14RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
bytům v majetku města Havířova a mimořádná přidělení obecních bytů         

 
605/14RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město 

 
606/14RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město          

 
607/14RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      

 
608/14RM/2015 - Zrušení předkupního práva          

 
609/14RM/2015 - Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně        

 
610/14RM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Macháčovi           
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611/14RM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní  Jana Pawlasová          
 

612/14RM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní  Dagmar Čermáková           
 

613/14RM/2015 - Záměr výpůjčky nebo pronájmu pozemků v k.ú. Šumbark   
 

614/14RM/2015 - Záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
k.ú. Havířov - město 
 

615/14RM/2015 - Nájem pozemků pro účely stavby: IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II  
Za Teslou – 5. etapa“ 
 

616/14RM/2015 - Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Šumbark  
– ing. Monika Klásková  
 

617/14RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. To & Mi Vdf.  
spol. s r.o.  
 

618/14RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 

619/14RM/2015 - Záměry pronájmu části nemovité věci 
 

620/14RM/2015 - Záměr prodloužení pronájmu části střechy a prostor k umístění  
telekomunikačního zařízení  
 

621/14RM/2015 - Výpůjčky nemovitých věcí 
 

622/14RM/2015 - Žádosti o snížení nájemného 
 

623/14RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
– p. Pavel Matzner 
 

624/14RM/2015 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Náměstí T. G. Masaryka“  
předkládaného v rámci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ do Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v rámci kontinuální  
výzvy 3.1- 05 
 

625/14RM/2015 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 
                              – na projekt   „19. Setkání hornických měst a obcí ČR - Havířov 2015“                              

   
626/14RM/2015 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1285/OSR/2014 o poskytnutí nadačního                   

příspěvku z Nadace Landek (IČ 60340053) na projektovou dokumentaci  
k rozšíření expozice Historie psaná uhlím SD Havířov 
 

627/14RM/2015 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 
 

628/14RM/2015 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -  zahájení  
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
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629/14RM/2015 - „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“ (číslo stavby 14011) - zahájení  
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

 
630/14RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  
 

631/14RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím nadačního příspěvku a  
dotace příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 

 
632/14RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity školní  

družiny ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  
 

633/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovými  
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 

634/14RM/2015 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2015 
 
635/14RM/2015 - Kup si svou sochu – vyhodnocení cenových nabídek na odkoupení  

dřevěných soch  
 

636/14RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní 
dotace a dary“  
 

637/14RM/2015 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2015  
z rozpočtu odboru školství a kultury 
 

638/14RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

639/14RM/2015 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017 
– zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 
 

640/14RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního  
plánu obce Karviná  
 

641/14RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 

642/14RM/2015 - Zřízení komise RMH pro plánování sociálních služeb   
 

643/14RM/2015 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2015 do 31.10.2015  
 

644/14RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Nimnici na Slovensku 
 

645/14RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací  
zřízenou statutárním městem Havířov, Městským kulturním střediskem 
Havířov 
 

646/14RM/2015 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstských akcí ,,Havířov  
v květech“ a ,,19. Setkání hornických měst a obcí ČR“, konaných  
ve dnech 19. - 21. 6. 2015 
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647/14RM/2015 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – Restaurace v Kulturním  
domě Petra Bezruče Havířov  
 

648/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
Regionální rady a následným přijetím účelové dotace na projekt „Nákup 
vybavení pro Domov seniorů Havířov“ 
 

649/14RM/2015 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
 

650/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
organizací Městská knihovna Havířov  
 

651/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – MUDr. Otakar Lucák 
 

652/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Hornická kapela z. s. 
 

653/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Daniel Wunsch  
 

654/14RM/2015 - Odprodej přebytečného majetku – Mgr. Michaela Horňáková 
 

655/14RM/2015 - Návrh na odepsání pohledávky 
 

656/14RM/2015 - Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci  
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“  - dodatek smlouvy        
 

657/14RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai, Litva 
 

658/14RM/2015 - Změna v Občanské komisi č. 5 pro část města Havířov - Šumbark 
 

659/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  schválení programu jednání řádné valné hromady 
 

660/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2014 
 

661/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení 
zisku 
 

662/14RM/2015 - 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 2014 
 

663/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti  
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664/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní 
závěrky za rok 2014 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům 
účetní jednotky  
 

665/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 
 

666/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014, stanovení výše  
a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
 

667/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - schválení programu jednání valné hromady  
 

668/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 
 

669/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 
a návrh na rozdělení zisku 
 

670/14RM/2015 - 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 2014  
 

671/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2014  
 

672/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 
účetní závěrky za rok 2014 a zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky 
 

673/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti  
za rok 2014  
 

674/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
za rok 2014, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.04.2015 

 
590/14RM/2015 - Zvolení ověřovatele 14. schůze RMH, konané dne 29.04.2015_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 
29.04.2015 

 
             Alici HEGYI 

 
 
591/14RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 13. schůze RMH, konané dne 22.04.2015________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 13. schůze Rady města Havířova, konané dne  
22.04.2015  

 
 
592/14RM/2015 - Schválení programu 14. schůze RMH, konané dne 29.04.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 14. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.04.2015 
dle upravené přílohy  

 
  
593/14RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 
 
5849/90RM/2014 Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 

22/1144 v Havířově – Šumbarku, na dva byty  
o velikosti 1+2   

424/9RM/2015 Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  
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425/9RM/2015 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné 
hromady 

460/10RM/2015 Výpůjčka nemovitých věcí 
528/12RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
533/12RM/2015 „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -

  předběžné oznámení veřejné zakázky 
535/12RM/2015 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn 

ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 
2014 

546/12RM/2015 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. 
Havířov-město dohodou 

570/12RM/2015 Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 

573/12RM/2015 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 
2015 – na projekt „Havířov v květech v r. 2015“                              

582/12RM/2015 Žádost o zřízení nové občanské komise Rady města 
Havířova 

 
 
594/14RM/2015 - VZ/15/MP/15 – Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému  

– vyhlášení zadávacího řízení________________________________________
  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  
    VZ/15/MP/15 – Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému  
    (MKDS) 
 
     rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
     následné zakázky (opce):   ne 
 
2. dílčí plnění:     ano  
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:     ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům: 
  
    - Versa Systems s.r.o., Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava-Přívoz,  
       IČO:25891863 
    - TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava 1,  
       IČO:60318929 
    - A. I. COMPANY, Kotkova 271/6, 703 00, Ostrava – Vítkovice,  
       IČO: 01995014 
    - TELCONNECT, s.r.o., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno,  
       IČO: 28308719 
    - SKS s.r.o., Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko,  
       IČO:43420117 
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    - COPSERVIS s.r.o., Dlouhá čp. 2/84, 747 17 Darkovice,  
      IČO:25900765  
    - DEFENDIT SYSTEMS s.r.o., Kořenského 1262/40,  
      703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 29391229 
 
4. varianty nabídky    ne 
 
5. doba realizace veřejné zakázky 
    předpokládané zahájení:    06/2015 
    termín ukončení:    nejpozději do 30.9.2015 
 
6. základní hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena  
                                                                            v Kč bez DPH 
 
7. ostatní podmínky: 
    - záruční doba min. 24 měsíců 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  
    - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
      ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „zákon“) – čestným prohlášením  
      ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady: 
    a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis  
        z jiné obdobné  evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starším 90 dnů 
        ke dni podání nabídky 
 
    b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
        oprávnění či licenci 
 
10. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam významných dodávek kamerových systémů v minimální  
          hodnotě 500.000 Kč bez DPH za 1 dodávku realizovanou uchazečem  
          v posledních 3 letech, jehož přílohou musí být minimálně 2 osvědčení  
          (referenční list) objednatele o realizování dodávky uvedené v seznamu 
 
      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. vybudování nebo rekonstrukce městského  
            kamerového systému 
          - prokazující u osob odpovědných za montáže elektroinstalací platné  
            zkoušky opravňující k montážím elektrozařízení a k provedení revizních  
            zpráv elektro zařízení, min. 3 roky praxe na pozici, při níž vykonával  
            tyto činností 
 
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
        zakázku 
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12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
      člen:       
      1. Ing. Eduard Heczko     
      2. Ing. Bohuslav Muras  
      3. p. Peter Hrabčák       
      4. Mgr. Bc. Libor Morcinek 
      5. Bc. Jan Kopeček 
 
       náhradník: Bc. Ivan Bureš, Karel Ďurkáč, Ing. Daneš Skulina,  
                         Ing. Milan Menšík, Bc. Petr Bezděk 
 
13. způsob zahájení zadávacího řízení: listinná forma 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Bohuslava Murase, ředitele MP Havířov, podpisem dokumentů 
souvisejících s veřejnou zakázkou malého rozsahu VZ/15/MP/15 – Rekonstrukce 
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)  
 
ukládá  
 
vyhotovit a odeslat zájemcům výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace 
na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/15/MP/15 – Rekonstrukce městského 
kamerového dohlížecího systému (MKDS) dle tohoto usnesení  
    

          Z: ředitel MP 
          T: 05/2015 
 
  
595/14RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
 
- č.2, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Jarošova 748/4a  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.34, o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17 Havířov- Město  
   ………… 
- č.11, o velikosti 1+1, na ulici Švabinského 994/5 Havířov- Město  
   ………… 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Lašská 1152/17 Havířov- Město  
   ………… 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1169/1c Havířov- Šumbark 
   ………… 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Konzumní 383/16  Havířov- Šumbark  
   ………… 
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- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 473/23 Havířov- Město  
   ………… 
- č.51, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Lidická 1177/52b Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 479/35 Havířov- Šumbark   
   ………… 
- č.12, o velikosti 1+4, na ulici Mánesova 991/46 Havířov- Město 
   ………… 
- č.11, o velikosti 0+1, na ulici Hlavní třída 229/74 Havířov- Město 
   ………… 
- č.23, o velikosti 1+1, na ulici Uzavřená 1014/13 Havířov- Město  
   ………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 581/12 Havířov- Město  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Lípová 603/16  Havířov- Město 
   ………… 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 836/7 Havířov- Město  
   ………… 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1068/17 Havířov- Město  
   ………… 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Tolstého 937/4 Havířov- Město  
   ………… 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 421/10 Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+5, na ulici Heleny Malířové 1154/6 Havířov- Šumbark  
   ………… 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za 
předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 15.05.2015 
 
   
596/14RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu 

bytů_____________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o., dle 
přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených Městskou  
    realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od   15.4.2015    
    na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č. 1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č. 3  

 
      
597/14RM/2015 - Spolupráce Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu  

EPISCOPE_______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
spolupráci Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu EPISCOPE. 

 
 
598/14RM/2015 -  „Dodávka RTN“ – zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou  

zakázku na dodávky_______________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Dodávka RTN“  
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (dvě dílčí dodávky) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:     ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   270.000 Kč  
         
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
    předpokládané zahájení:   srpen 2015 
    termín dokončení:     dodávka první poloviny kusů  

nejpozději do 30 dnů od podpisu 
smlouvy dodávka druhé poloviny 
kusů nejpozději do 60 dnů od 
podpisu smlouvy 

 
7. základní hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 
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8. ostatní podmínky:      
    - zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona  
      v případě vydání nového právního předpisu, na základě kterého by již  
      statutární město Havířov nebylo povinno instalovat rozdělovače tepelných  
      nákladů bytů v jeho vlastnictví  
 
    - odstoupení od smlouvy nebo odstoupení od části předmětu smlouvy  
      (snížení počtu rozdělovačů tepelných nákladů) s ohledem na vydání nového  
      právního předpisu, na základě kterého by již statutární město Havířov nebylo  
      povinno instalovat rozdělovače tepelných nákladů do všech bytů v jeho  
      vlastnictví nebo pouze některých bytů v jeho vlastnictví 
    - záruční doba 10 let    
 
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“) – příslušnými  
        doklady dle § 53 odst. 3 zákona  

 
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 na činnost odpovídající předmětu podnikání v rozsahu  
               odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky 
         

11. ekonomická a finanční způsobilost:         
       - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
         zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     
      - seznam významných dodávek provedených dodavatelem v posledních  
        3 letech a osvědčení objednatelů o realizování alespoň 3 zakázek 
        obdobného charakteru jako je předmět tohoto zadávacího řízení,  
        tj. na realizaci zakázky na dodávku rozdělovačů tepelných nákladů,  
        a to v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH/1 zakázka 
      - seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních  
        3 letech a osvědčení objednatelů o poskytnutí alespoň 3 zakázek obdobného  
        charakteru jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. na realizaci 
        zaškolení k instalaci a užívání odečítacího a rozúčtovacího softwaru  
        rozdělovačů tepelných nákladů (jestliže jedna reference bude splňovat oba  
        požadavky zadavatele, lze tuto referenci použít pro prokázání obou bodů  
        specifikovaných výše) 
      
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků 
      člen    náhradník  
      1. Ing. Eduard Heczko  Mgr. Daniel Vachtarčík 
      2. Bc. Ivan Bureš   Ing. Kateřina Mikulová 
      3. ředitel MRA   Petr Valášek 
      4. Róbert Masarovič, MSc.  JUDr. Štefan Langer 
      5. Mgr. Milan Konečný  Mgr. Nikola Paříková  
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14. zadávací lhůtu:     90 dní 
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných  
zakázek a do Úředního  věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti  
VIA Consult a.s. 

 
          Z: vedoucí OSRM 

T: 05/2015 
   
     
599/14RM/2015 - Přidělení náhradního obecního bytu – Milena Žigová___________________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení náhradního obecního jednopokojového nebo dvoupokojového  bytu   
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 
příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark  p. Mileně Žigové, t.b. ………… 
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 
s platnými Zásadami  

 
     
600/14RM/2015 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů I.__________________________        

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Uzavřená 1019/3 v Havířově-Městě   
    p. Libuši Duškové, t.b. ………… pod podmínkou, že: 
    - nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými  
      Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt právně volný  
    - L. Dušková převezme byt ve stávajícím stavu, jeho opravy provede na své  
      vlastní náklady s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
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2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 
    pro příslušné období v domě  na ul. Národní třída 966/35 v Havířově-Městě   
    p. Lence Cihlářové, t.b. ………… pod podmínkou,     
    že: 
    - nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými  
      Zásadami - L. Cihlářová převezme byt ve stávajícím stavu, jeho opravy  
      provede na své vlastní náklady s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
 
3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Karvinská 1182/2 v Havířově-Městě   
    manž. Milanu Kretkovi a Lence Kretkové, t.b. ………… 

 pod podmínkou, že: 
    - nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými 
      Zásadami  
    - manž. Kretkovi převezmou byt ve stávajícím stavu , jeho opravy provedou 
      na své vlastní náklady s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
 
4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+4 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Horymírova 1175/6  v Havířově-Městě   
    p. Štefanu Langerovi a p. Michaele Kvasnicové, t.b. ………… 
    pod podmínkou, že: 
    - nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými  
      Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt právně volný 
    - p. Š. Langer a p. M. Kvasnicová převezmou byt ve stávajícím stavu,  
      jeho opravy provedou na své vlastní náklady s tím, že nájemné bude 
      hrazeno měsíčně 
 
5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu 8 o vel. 1+2 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Lípová 729/5 v Havířově-Městě panu Martinu Vaisovi, 
    t.b. ………… pod podmínkou, že: 
    - nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu s platnými  
       Zásadami  
    - p. M. Vais převezme byt ve stávajícím stavu, jeho opravy provede na své 
      vlastní náklady s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 

 
   
601/14RM/2015 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů II._________________________         

  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným  ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Čajkovského 835/5 v Havířově-Městě  p. Markétě 
Konečné, t.b. …………  a p. Davidu Salawovi,  
t.b. …………  pod podmínkou, že: 
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- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými  
   Zásadami a v době,  kdy bude předmětný byt právně volný 
- p. D. Salawa  a p. M. Konečná převezmou byt ve stávajícím stavu, jeho opravy  
   provedou na své vlastní náklady  s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Lašská 1148/9 v Havířově-Městě   
    p. Lucii Kulkové, t.b. ………… 
   
2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 
    pro příslušné období v domě na ul. Karvinská 1189/16 v Havířově-Městě  
    manž. Václavu Uherkovi a Michaele Uherkové, t.b. ………… 
 

     
602/14RM/2015 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům____________________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 42 o vel. 1+3 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
    období v domě na ul. Jarošova 1194/31b  v Havířově-Šumbarku  
    s p. Blažejem Svobodou, t.b. ………… 
    pod podmínkou, že: 
    - jmenovaný řádně doplatí poplatek z prodlení 
    - nájemní smlouva bude s p. B. Svobodou uzavřena v souladu s platnými  
      Zásadami  
 
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Karvinská 1185/8  v Havířově-Městě  
    s p. Jiřím Schusterem, t.b. ………… 
    pod podmínkou, že: 
    - před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný uzavře řádný splátkový  
      kalendář na celkovou dlužnou částku evidovanou MRA, s.r.o.  
    - nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím,  
      že nájemné bude hrazeno měsíčně    
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603/14RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________        
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Sabiny Bobkové, trvale bytem ………… 
    o k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+2  v domě  
    na ul. Česká 1204/11, Havířov-Město, jehož nájemkyní je její matka  
    p. Šárka Węgrzynová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
    zákoník, přistoupení p. Andrei Tomíčkové, trvale bytem …………  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2  v domě  
    na ul. Klidná 795/13, Havířov-Město, jehož nájemkyní je její matka  
    p. Jana Tomíčková 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Ivany Bukové, trvale bytem ………… 
     k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 46, vel. 0+1  v domě 
    na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město, jehož nájemkyní je její matka  
    p. Kateřina Buková 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Šárky Slováčkové, trvale bytem ………… 
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 20, vel. 1+3  v domě 
    na ul. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark, jehož nájemkyní je její dcera  
    p. Tamara Slováčková, DiS. 
 
n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Dominika Štrby, trvale bytem …………  k nájemní smlouvě o 
nájmu bytu č. 4, vel. 1+3  v domě na ul. A.S. Puškina 907/7, Havířov-Město,  
jehož nájemcem je jeho otec p. Jozef Štrba 

 
     
604/14RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova a mimořádná přidělení obecních bytů___         
 
Rada města Havířova 
 
r u š í 

 
usnesení č.  5487/83RM/2014 ze dne 25.06.2014, kterým nebyla udělena 
výjimka z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 
bytům v majetku města Havířova paní Olze Hvoľkové, t.b. ………… 
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s c h v a l u j e 
 
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  
    k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  
    o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro  
    - manž. Olgu Hvoľkovou a Pavola Hvoľku, státní příslušníky  
      Slovenské republiky, t.b. …………,  
    - p. Stanislava Němčíka, státního příslušníka Slovenské republiky,  
      t.b. ………… 
    - p. Viru Kharchenko, státního příslušníka Ukrajiny, t.b. ………… 
    - p. Annu Chudárkovou, státního příslušníka Polské republiky,  
      t.b. ………… 
 
2. přidělení obecního čtyřpokojového nebo pětipokojového bytu  v domě  
    s výtahem v lokalitě Havířov-Šumbark manž. Olze Hvoľkové a Pavolu 
    Hvoľkovi, t.b. …………, se smluvním nájemným  
    ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
    a následné uzavření nájemní smlouvy v souladu s ustanoveními platných  
    Zásad  
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení obecního bytu a uzavření nájemní smlouvy podle platných Zásad 
- p. Anně Chudárkové, t.b. ………… 
- p. Stanislavu  Němčíkovi, t.b. ………… 
- p. Viře Kharchenko, t.b. ………… 

 
    
605/14RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. 
Havířov - město, nově dle GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o 
výměře 3 m2, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/6, o výměře 3 m2, 
parc.č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu 
bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov – Prostřední 
Suchá, IČO: 004 15 227, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému 
domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě 
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606/14RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město___________          
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, ost.plocha, ost. komunikace 
o výměře cca 40  m2  v kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na 
základě GP) manželům Beránek Zdeněk, bytem …………a Beránková Dagmar, 
bytem …………, za účelem rozšíření stávající zahrady                                                                                                      

 
 
607/14RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže______________________      

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice, odměřenou 
geometrickým plánem č. zak. 3977-18/2015 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 3014/28 o výměře 4 m2, k.ú. Bludovice společnosti REMM - software 
s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1397/121a, IČO 25869019 
pod již postavenou garáží  

 
 
608/14RM/2015 - Zrušení předkupního práva_________________________________________          

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. uzavření dohody se společností Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská 
    Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO 27769143 o zániku předkupního práva  
    k pozemkům parc.č. 2759/7 a parc.č. 2759/8, kat. území Dolní Suchá ve    
    prospěch společnosti Asental Land, s.r.o.,  
 
2. uzavření dohody  se společností Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město,  
    Železničářů 1492/3, IČO  26826399 o zániku předkupního práva k pozemkům     
    parc.č. 3739/2, 3739/5, 3739/6 a parc.č. 3739/7, kat. území Havířov-město   
    ve prospěch statutárního města Havířov                                                                                                      

 
 
 
 
 
609/14RM/2015 - Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně______________________       
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Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
stanovení maximální ceny pozemků parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře  
319 m2  a parc.č. 563/10, trvalý travní porost o výměře 183 m2, k.ú. Dolní 
Datyně, vedených na LV 165, obec Havířov, prodávaných v elektronické dražbě 
čj. 009 EX 4535/08-137, a to ve výši max. 50 000,- Kč + 1 příhoz 

 
 
610/14RM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Macháčovi_____________           

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup  pozemků parc.č. 2131/2  ost.plocha, ost. komunikace o výměře 
88 m2, na kterém se nachází část zpevněné plochy pěší komunikace v majetku 
města u místní komunikace Zručná včetně přilehlého pozemku parc.č. 
2140/45,ost.plocha, zeleň o výměře 17 m2, celkem 105 m2, katastrální území 
Prostřední Suchá ve vlastnictví  manželů Stanislava Macháče a Danuše 
Macháčové, oba bytem ………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
24 740,- Kč, (tj.cca 235,60 Kč/m2) 

 
 
611/14RM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní  Jana Pawlasová__________          

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup pozemků, na kterých se nachází část zpevněné plochy pěší 
komunikace v majetku města u  místní komunikace Zručná a přilehlých 
pozemků, a to pozemku parc.č. 2133/1, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 
112 m2, parc.č. 2140/46, ost.plocha, zeleň o výměře 7 m2, parc.č. 2140/47, 
ost.plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, parc.č. 2140/48, ost. plocha, zeleň o 
výměře 5 m2, parc.č. 2140/49, ost.plocha, zeleň o výměře 1 m2 a parc.č. 2655/2, 
ost.plocha, ost. komunikace o výměře 16 m2, celkem 144 m2 , katastrální území 
Prostřední Suchá ve vlastnictví paní Jany Pawlasové, bytem ………… 
 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 31 390,- Kč, (tj.cca 218,- Kč/m2) 

 
 
 
 
 
 
612/14RM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní  Dagmar Čermáková______           
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Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup pozemku přilehlého k místní komunikaci Zručná, a to parc.č. 
2140/43 ost.plocha, zeleň o výměře 18 m2, v katastrálním území Prostřední 
Suchá ve vlastnictví paní Dagmar Čermákové, bytem ………… 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 060,- Kč, (tj.cca 225,60 Kč/m2) 

 
 
613/14RM/2015 - Záměr výpůjčky nebo pronájmu pozemků v k.ú. Šumbark_______________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr pronájmu  pozemků  parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o 
výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha 
v kat. území Šumbark, pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji se 
sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692  

 
  
614/14RM/2015 - Záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  

k.ú. Havířov – město_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr  prodloužení výpůjčky částí  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: Praha, Nábřeží L. Svobody 1222,  
                         PSČ 110 15 IČ : 709 94 226, zast. Regionální organizační  
                         jednotkou Železniční stanice  Olomouc,  
                         se sídlem: Jeremenkova 231/9, Olomouc 2, PSČ: 779 00 
na dobu:           1 roku, s účinností od 1. 5. 2015 s tím, že v případě zahájení  
                         realizace stavby „ Přednádražní prostor Havířov“ tato smlouva  
                         o výpůjčce pozbývá platnosti 

 
 
 
 
615/14RM/2015 - Nájem pozemků pro účely stavby: IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II  
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Za Teslou – 5. etapa“_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely stavby: č. 14011 IPRM (integrovaný plán rozvoje města) pro IOP 
(integrovaný operační plán) „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ 
 
1. nájem částí pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 692/10, 692/82 a 692/104  
    v celkovém rozsahu 474 m2, pro účely realizace stavby, rekonstrukce  
    stávajícího chodníku  
    pronajímatel: SEMAG, spol. s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark,  
                          IČO: 439 62 394 
    nájemné: 25,- Kč/m2/rok, tj. za výměru 474 m2 celkem 11.850,- Kč  
    doba nájmu: se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby kolaudace 
                         stavby 
 
2. nájem částí pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 692/10, 692/82 a 692/104  
    v celkovém rozsahu cca 346 m2, dle zaměření dokončené stavby rekonstrukce  
    stávajícího chodníku  
    pronajímatel: SEMAG, spol. s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark,  
                          IČO: 439 62 394 
    nájemné: 25,- Kč/m2/rok, tj. za výměru cca 346 m2 celkem cca 8.650,- Kč    
                   doba nájmu: na dobu neurčitou od kolaudace stavby 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemních smluv  

 
                                                                                                                   Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                   T: 31.12.2015 
 
 
616/14RM/2015 - Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Šumbark  

– ing. Monika Klásková____________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření nájemní smlouvy na podíl ve výši 1/6  pozemků , zapsaných na LV č. 
103, a to parc.č. 1374/105, parc.č. 1374/185, parc.č. 1374/189, parc.č. 1374/191, 
parc.č. 1374/202, parc.č. 1374/204, parc.č. 1431/41, parc.č. 1448/5, parc.č. 
1448/6, parc.č. 1448/7, parc.č. 1448/37, parc.č. 1448/39, parc.č. 1448/54, parc.č. 
1448/56, parc.č. 1448/57, parc.č. 1454/3 a parc.č. 1460/206 o celkové výměře 
1 089 m2, vše v kat. území Šumbark, na kterých se nachází část místní 
komunikace Petřvaldská , chodníky včetně přiléhající zeleně s vlastníkem paní 
ing. Monikou Kláskovou, bytem ………… za smluvní nájemné ve výši 24,- 
Kč/m2 /rok, tj. celkem 4 368,- Kč/ročně, a to zpětně  
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od 1.1.2015  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                       T: 30.06.2015 
 
 
617/14RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. To & Mi Vdf.  

spol. s r.o.________________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. 
    č. 3834/1, 3835/1, 3838, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení,  
    provozování, údržbě a opravách vodovodní přípojky 1 x PE hadice DN 40 mm 
    SDR 11 a 1x prefabrikovaná železobetonová šachta 1200 x 900 x 1850 mm  
    dle GP č. 2050 – 73/2015 ze dne 23. 3. 2015 za jednorázovou úhradu ve výši  
    19.400,- Kč + DPH, při celkové výměře 97 m2 

 
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc. 
    č. 202/2, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, provozování, údržbě a opravách  
    vodovodní přípojky 1 x PE hadice DN 40 mm SDR 11 a 1x prefabrikovaná  
    železobetonová šachta 1200 x 900 x 1900 mm dle GP č. 3982 - 72/2015  
    ze dne 23. 3. 2015 za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 50 m2 ve prospěch oprávněné společnosti  
    To & Mi Vdf. spol. s r.o., se sídlem: Varnsdorf, Pražská 2951, PSČ 407 47,  
    IČO: 445 67 677  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 30. 9. 2015 
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618/14RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________    
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 710, 
k.ú. Dolní Datyně a parc.č. 4755, k.ú. Havířov - město za účelem umístění 
vodovodní přípojky dle GP č. 589 – 8/2015 ze dne 25. 3. 2015 a sjezdu dle GP č. 
2049 – 9/2015 ze dne 25. 3. 2015 ve prospěch vlastníka budovy č.p. 200, která 
stojí na pozemku parc.č. 520/2, k.ú. Dolní Datyně,  jenž ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti jsou Radim Mikulec a Dagmar Mikulcová, oba bytem 
………… za jednorázovou úhradu ve výši 1.970,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 15,76 m2 (umístění vodovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu ve 
výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 3,29 m2(umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 30. 9. 2015 
 
 
619/14RM/2015 - Záměry pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,24 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Ostrovského 24, Havířov-Město, p. Michalu Přikrylovi, 
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 15,60 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Jedlová 6, Havířov-Šumbark, p. Petru Rusňákovi, jako  
    sklad pro vlastní potřebu 
 
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 7 o výměře  
    19,61 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3,  
    Havířov-Město.    
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620/14RM/2015 - Záměr prodloužení pronájmu části střechy a prostor k umístění  
telekomunikačního zařízení_________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře 28,30 m2 a 
prostoru o výměře 13,60 m2 ve 14. poschodí obytného domu ul. Čelakovského 
1594/2b, Havířov-Podlesí, spol. O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, 
k umístění telekomunikačního zařízení  

 
 
621/14RM/2015 - Výpůjčky nemovitých věcí__________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výpůjčku nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1963/1, zastavěná plocha  
    a nádvoří o výměře 692 m2, jehož součástí je budova, stavba občanského  
    vybavení s č. p. 545,  k.ú. Šumbark, spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy 
    a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město, IČO: 65468104,  
    a Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Šumbark, IČO: 65468139,  
    k provozování činnosti v oblasti protipožární ochrany, za podmínek: 
    - na dobu určitou po dobu činnosti spolku 
    - prostory budou užívány společně se všemi právy a povinnostmi  
      z toho vyplývajícími 
    - náklady s provozem požární zbrojnice hradí město 
 
2. výpůjčku nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2584/2, zastavěná plocha  
    a nádvoří o výměře 319 m2, jehož součástí je budova, stavba občanského 
    vybavení s č. p. 371,  k.ú. Bludovice, spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy  
    a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice, IČO: 65468147,  
    k provozování činnosti v oblasti protipožární ochrany 
    - na dobu určitou po dobu činnosti spolku 
    - prostory budou užívány společně se všemi právy a povinnostmi  
      z toho vyplývajícími 
    - náklady s provozem požární zbrojnice hradí město 
 
3. umístění sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru  
    dobrovolných hasičů Havířov-Město, IČO: 65468104, v budově č. p. 545,  
    na pozemku parc. č. 1963/1, k.ú. Šumbark, po dobu trvání smlouvy o výpůjčce 
 
4. umístění sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru  
    dobrovolných hasičů Havířov-Šumbark, IČO: 65468139, v budově č. p. 545,  
    na pozemku parc. č. 1963/1, k.ú. Šumbark, po dobu trvání smlouvy o výpůjčce 
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5. umístění sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru  
    dobrovolných hasičů Havířov-Životice, IČO: 65468147, v budově č. p. 371,   
    na pozemku parc. č. 2584/2, k.ú. Bludovice, po dobu trvání smlouvy  
    o výpůjčce 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem 
smluv o výpůjčce dle bodu 1. a 2. usnesení 

 
          Z: vedoucí OKP 
          T: 30. 6. 2015 
 
 
622/14RM/2015 - Žádosti o snížení nájemného________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o 
celkové výměře 220,60 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř.  17, Havířov-Město, 
nájemkyni p. Petře Benešové, IČO: 76631249, od 1. 5. 2015: 
    - prostor pro děti (dílna pro děti z mateřských škol, dětský koutek) a WC  
      o celkové výměře 127,70 m2 z původní výše nájemného 400,- Kč/m2/rok  
      bez DPH na novou výši nájemného 150,- Kč/m2/rok bez DPH 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o celkové výměře 220,60 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř.  17, 
    Havířov-Město, nájemkyni p. Petře Benešové, IČO: 76631249, od 1. 5. 2015: 
     - prodejní prostor o výměře 92,90 m2 z původní výše nájemného  
       1 100,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného 400,- Kč/m2/rok  
       bez DPH 
 
2. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o celkové výměře 142,82 m2 v přízemí obytného domu Hlavní tř. 67,  
    Havířov-Město, nájemci spol. SEMAG spol. s r.o., IČO: 43962394,  
    od 1. 5. 2015, z původní výše nájemného 2 200,- Kč/m2/rok  
    bez DPH na novou výši nájemného 1 650,- Kč/m2/rok bez DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 14. schůze Rady města Havířova 
konané dne 29.04.2015 

27 

623/14RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
– p. Pavel Matzner_________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 36 m2 
v přízemí obytného domu na ul. Josefa Hory č. p. 1098/7, Havířov-Město, 
z nájemce p. Pavla Matznera, IČO: 44184948, na p. Jiřího Skalku,  
IČO: 00741337 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy: 
- účel: prodejna potravin 
- nájemné 287,- Kč/m2/rok + DPH za prostor sloužící k podnikání  
  o celkové výměře 36 m2 

- nájemné 25,- Kč/m2/rok + DPH za přístupový chodník o výměře 15 m2 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2015 
 
 
624/14RM/2015 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Náměstí T. G. Masaryka“  

předkládaného v rámci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ do Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v rámci kontinuální  
výzvy 3.1- 05______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení projektu „Náměstí T. G. Masaryka“ v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Přitažlivé město Havířov do Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální radě regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoje pana Bc. Ivana Bureše podpisem 
předloženého projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení projektu 

 
Z: vedoucí OSRM 

          T: 24.06 2015 
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625/14RM/2015 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 
                              – na projekt „19. Setkání hornických měst a obcí ČR - Havířov 2015“______                              

   
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 
150 000 Kč na realizaci projektu s názvem „19. Setkání hornických měst a obcí 
ČR - Havířov 2015“ dle důvodové zprávy                              
  
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy 
 

                                  Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                       T: květen 2015 
 
 
626/14RM/2015 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1285/OSR/2014 o poskytnutí nadačního                   

příspěvku z Nadace Landek (IČ 60340053) na projektovou dokumentaci  
k rozšíření expozice Historie psaná uhlím SD Havířov___________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1285/OSR/2014 o poskytnutí nadačního 
příspěvku s Nadací Landek Ostrava, se  sídlem Ostrava, Vítkovická 3108/11, IČ 
60340053, kterým se mění termín předložení kompletního vyhodnocení projektu 
z 31.7.2015 na 30.9.2015   
  
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dodatku 
č. 1 ke smlouvě č. 1285/OSR/2014 o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace 
Landek (IČ 60340053) 

             
                                                      Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                      T: květen 2015 
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627/14RM/2015 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření Dodatku č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy č. 1 
 
2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 v rozsahu bodu 1  
    tohoto  usnesení se společností „Odkanalizování části města Havířova – III. 
    etapa - 2014“ (vedoucí společník: OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17,  
    602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 a společník VHS plus,  
    Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem tř. Masarykova 1197, 
    698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 469 76 469) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 3 ke Smlouvě o dílo 498/OIV/2014 ze dne 25.6.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ze dne 
25.6.2014 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 05/2015 
 
            
628/14RM/2015 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -  zahájení  

zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_______ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
    „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne   
    následné zakázky (opce):   ne 

  
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

         poskytnutí zálohy:    ne 
         čerpání dotace:     ano 

    přenesení daňové povinnosti:                    ne 
                                                
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení 
                                                     



 
USNESENÍ 

z 14. schůze Rady města Havířova 
konané dne 29.04.2015 

30 

4. výši požadované jistoty:   130.000 Kč 
 
5. varianty nabídky:    ne 
6. dobu realizace veřejné zakázky:  předpokládané zahájení (předání  
                                                                            a převzetí staveniště): srpen 2015 
                                                                            ukončení: do 60 kalendářních dní  
                                                                            ode dne předání a převzetí  
                                                                            staveniště   
       
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

     
8. ostatní podmínky:     
    a) požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o odpovědnosti  
        za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši alespoň 1.000.000 Kč, a to až  
        před podpisem smlouvy  
     b) záruka za jakost díla 36 měsíců 
     c) požadavek na předložení bankovní záruky na odstranění vad uplatněných  
         z titulu odpovědnosti za vady a za záruky na částku ve výši 5% z celkové  
         ceny díla bez DPH nejpozději v den písemné výzvy zhotovitele k převzetí  
         dokončeného díla 
     d) práce vztahující se k zlepšování podloží, hutnění a pokládce konstrukčních  
          vrstev, tj. pokládka štěrkodrtě kaleného stěrku, úprava zemin vápnem  
          a úprava pláně v zářezech se zhutněním, není možno plnit subdodavatelem 

 
         9. základní kvalifikační předpoklady:  

      podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
      předpisů (dále jen „zákon“) – doklady dle § 53 odst. 3 zákona 

 
       10. profesní kvalifikační předpoklady:  
             -  výpis z obchodního rejstříku 
             - doklad o oprávnění k podnikání (zejména provádění staveb, jejich změn  
                a odstraňování, výkon zeměměřičských činností) 
             - doklad osvědčující odbornou způsobilost - autorizace v oboru dopravní  
                stavby podle zákona č. 360/1992 Sb. 

           - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle  
              § 13 odst. 1  písm. a) – c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve  
              znění pozdějších předpisů 

  
   11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
         - čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti  
            splnit veřejnou zakázku  
 
   12. technické kvalifikační předpoklady:  

                  a) seznam stavebních prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů  
                      o řádném plnění  minimálně 2 zakázek obdobného charakteru, 
                      tj. výstavba komunikací nebo cyklolostezek s finančním objemem min. 
                      3.400.000 Kč bez DPH za každou z nich, přičemž alespoň u jedné z nich  
                      se muselo jednat o stavbu cyklistické stezky s finálním povrchem 
                      z nestmeleného kameniva  
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                b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:  
             - stavbyvedoucí musí mít vzdělání stavebního směru; autorizaci  
                podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby; min. 5 let  
                praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako stavbyvedoucí musel  
                působit min. u 2 staveb, přičemž předmětem každé stavby musela být  
                výstavba cyklostezky nebo komunikací v minimální      

                       hodnotě 3.400.000 Kč bez DPH u každé stavby, z nichž alespoň  
                       u jedné byl proveden finální povrch z nestmeleného kameniva  

 
             - zástupce stavbyvedoucího mít vzdělání stavebního směru; autorizaci 
               podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby; min. 5 let praxe    
               při řízení stavebních prací, přičemž jako stavbyvedoucí musel působit  
               min. u 2 staveb, přičemž předmětem každé stavby musela být výstavba 
               cyklostezky nebo komunikací v minimální hodnotě 3.400.000 Kč  
               bez DPH u každé stavby, z nichž alespoň u jedné byl proveden   
               finální povrch z nestmeleného kameniva 
 
             - osoba odborně způsobilá pro výkon ekologického dozoru musí mít  
               min. vysokoškolské vzdělání získané v akreditovaném bakalářském,  
               magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti  
               přírodních věd, zemědělství a lesnictví se zaměřením na  
               odbornou biologii, ekologii, aplikovanou ekologii, ochranu přírody,  
               ochranářskou biologii nebo ochranu životního prostředí; min. 5 let  
               praxe na pozici ekologického dozoru 
 
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků:  
      člen                                                               náhradník 
      1. Bc. Ivan Bureš           Ing. Eduard Heczko  
      2. Ing. Kateřina Mikulová   Zdeněk Konečný 
      3. Mgr. Brigita Kondělková   Ing. Ladislav Nedorost 
      4. Marie Hrabčáková               Ing. Emil Macura 
      5. Ing. Martin Ščotka    Ing. Kateřina Illková Lhotská 
 
14. zadávací lhůta:        90 dnů  
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e   
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce pro otevírání obálek s nabídkami v rozsahu 
    § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona  
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti Unitender , s.r.o., IČO: 25394495 
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629/14RM/2015 - „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“ (číslo stavby 14011) - zahájení  
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_______ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
    „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne   
    následné zakázky (opce):   ne 

  
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 

         poskytnutí zálohy:    ne 
         čerpání dotace:     ano 

    přenesení daňové povinnosti:                    ne 
                                                
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení 
                                                    
4. výši požadované jistoty:   340.000 Kč 
 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:    
    předpokládané zahájení:   07/2015 
    termín ukončení:   nejpozději do 90   
                                                                            kalendářních dnů ode dne předání  
                                                                            a převzetí staveniště   
       
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:     
    a) požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o odpovědnosti  
        za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši alespoň 3.000.000 Kč, a to až  
        před podpisem smlouvy,  
    b) záruka za jakost díla 60 měsíců a na dodávky technologického charakteru  
        se samostatným záručním listem záruka poskytnutá výrobcem, min. však  
        v délce 24 měsíců, 
    c) subdodavateli nemůže být plněna realizace zpevněných ploch a komunikací  
        (vybudování chodníků, atp.), 
    d) zadavatel bude preferovat dodavatele zaměstnávající přímo, nebo jinak,  
        osoby z řad osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním  
        vyloučením, nebo osob se zdravotním postižením, případně dodavatele  
        podnikající na principech sociálního podniku na základě obecně  
        uznávaných principů a standardů sociálního podnikání dle Národní  
        tématické sítě a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. 

 
       9. základní kvalifikační předpoklady:  

    - podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
      předpisů (dále jen „zákon“) – doklady dle § 53 odst. 3 zákona 
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10. profesní kvalifikační předpoklady: 
      a) výpis z obchodního rejstříku 
      b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
          v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad  
          prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zejména provádění  
          staveb, jejich změn a odstraňování;  montáž, opravy, revize a zkoušky  
          elektrických zařízení) 
      c) doklad osvědčující odbornou způsobilost - autorizace v oboru dopravní  
          stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
          architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků  
          činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů  

  
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  
      - čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
        veřejnou zakázku  

 
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam stavebních prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů 
          o řádném plnění: 
          aa) minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé této   
                referenční zakázky musela být výstavba nebo rekonstrukce chodníků  
                včetně revitalizace dotčeného prostranství v minimální hodnotě  
                3.500.000 Kč bez DPH u každé zakázky a součástí každé referenční  
                zakázky musela být i pokládka zámkové dlažby a  
          ab) minimálně 3 stavebních zakázek, jejichž předmětem musela být  
                dodávka a montáž veřejného osvětlení v minimální hodnotě  
                700.000 Kč bez DPH u každé této referenční zakázky  
                Provedení výstavby nebo rekonstrukce chodníků, včetně revitalizace   
                dotčeného prostranství  jejíž součástí byla i pokládka zámkové dlažby,  
                a provedení dodávky a montáže veřejného osvětlení v požadované  
                hodnotě min. 4.200.000 Kč, lze prokázat i společně ke stejné stavbě. 
 
      b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 
          - stavbyvedoucí musí mít 
            1. vzdělání stavebního směru;  
            2. autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby;  
            3. min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako  
                stavbyvedoucí musel působit: 
                a) minimálně u 3 stavebních zakázek a předmětem každé této  
                    referenční zakázky musela být výstavba nebo rekonstrukce chodníků  
                    včetně revitalizace dotčeného prostranství v minimální hodnotě  
                    3.500.000 Kč bez DPH u každé zakázky, z toho alespoň u 2   
                    referenčních zakázek musela být i pokládka zámkové dlažby, 
                b) minimálně u 2 referenčních zakázek na dodávku a montáž veřejného  
                    osvětlení v minimální hodnotě 700.000 Kč bez DPH u každé této  
                    referenční zakázky. Provedení výstavby nebo rekonstrukce  
                    chodníků, včetně revitalizace dotčeného prostranství jejíž součástí  
                    byla např. i pokládka zámkové dlažby, a provedení dodávky a  
                    montáže veřejného osvětlení v požadované min. hodnotě  
                    4.200.000 Kč,  lze prokázat i společně ke stejné stavbě. 
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          - zástupce stavbyvedoucího musí mít  
            1. vzdělání stavebního směru;  
            2. autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby;  
            3. min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako  
                stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit: 
                a) minimálně u 3 stavebních zakázek a předmětem každé této  
                    referenční zakázky musela být výstavba nebo rekonstrukce chodníků  
                    včetně revitalizace dotčeného prostranství v minimální hodnotě   
                    3.500.000 Kč bez DPH u každé zakázky, z toho alespoň u 2  
                    referenčních zakázek musela být i pokládka zámkové dlažby, 
                b) minimálně u 2 referenčních zakázek na dodávku a montáž veřejného  
                    osvětlení v minimální hodnotě 700.000 Kč bez DPH u každé této  
                    referenční zakázky. Provedení výstavby nebo rekonstrukce chodníků  
                    včetně revitalizace dotčeného prostranství jejíž součástí byla např. i  
                    pokládka zámkové dlažby, a provedení dodávky a montáže                         
                    veřejného osvětlení v požadované min. hodnotě 4.200.000 Kč, lze  
                    prokázat i společně ke stejné stavbě. 
 
13.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:  
       člen        náhradník 

1. Ing. Ivan Bureš    Ing. Eduard Heczko  
     2. Ing. Kateřina Mikulová   Bc. Martina Kozlová 
     3. Ing. Richard Zelina    Jaromír Werner 
     4. Ing. Ladislav Nedorost   Mgr. Eva Havlů  
     5. Lucie Jonsztová, DiS.   Bc. Alena Kleinbauerová 
       
14.  zadávací lhůta:       90 dnů 
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
r u š í  
 
pověření společnosti VIA Consult a.s. IČO: 25084275, realizací zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku ,,Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“ v rozsahu  
§ 151 zákona  

 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. 
    zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  
    souvisejících se zadávacím řízením  
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 
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630/14RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
statutárním městem Havířov________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
    (IČO: 75085747) 
    - v celkové výši 5 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská 
      společnost, a.s. Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  
      (IČO: 61974706) – „Letní tábor v ZOO – Dvůr Králové“- financování  
      odborného soustředění členů přírodovědných kroužků 
 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČO: 61988626) 
    - v celkové výši 15 000,00 Kč od společnosti Sluňákov – centrum  
      ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., Skrbeňská 669/70,  
      783 35 Horka nad Moravou  
      (IČO: 27784525) – metodická pomůcka Truhla Dřeska a Tilpíny  
      pro polytechnickou výchovu - materiál, nástroje, pomůcky 
 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 
    - v celkové výši 447,00 Kč od společnosti Globus ČR, k. s., Kostelecká  
      822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice (IČO: 63473291) – 200 ks koblížků 
 
4. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČO: 61988723) 
    - v celkové výši 1 000,00 Kč od Lenky Kajfoszové, ………… 

 – 2 ks křesel do školní družiny 
 
 
631/14RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím nadačního příspěvku  

a dotace příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Havířov__________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím nadačního příspěvku a dotace příspěvkovými 
organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
    (IČO: 61988723) 
 
poskytovatel: Nadace ČEZ 
projekt: Stejná šance pro vzdělání – pomoc žákům s PAS, SPU a zdravotním 
znevýhodněním 
předpokládaná výše nadačního příspěvku:…………..………….cca 30 000,00Kč 
financování …………….… bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
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poskytovatel: Nadační fond Veolia 
projekt: Školní bazén – naše zdraví v bezpečí 
předpokládaná výše nadačního příspěvku……..……………….cca 50 000,00 Kč 
financování: ………..……..bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem dotace 
 
poskytovatel: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL 
projekt: Moderní vzdělávání pro všechny 
předpokládaná výše nadačního příspěvku:………..………...cca 1 292 000,00 Kč 
financování: …………….… bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  
(IČO: 48805475) 
 
poskytovatel: Evropská unie 
projekt: „Víme vše o vodě“ v rámci programu ERASMUS+  aneb angličtina 
propojuje mosty 
předpokládaná výše dotace:…………………………………cca 1 000 316,00 Kč 
financování: ……………… bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
3. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 
62331230) 
 
poskytovatel: MŠMT 
projekt: Výuka nově 
předpokládaná výše dotace: …...……………………………...cca 780 774,00 Kč 
financování:………………..bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
632/14RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity školní  

družiny ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace____  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Havířov – 
Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace z počtu 90 žáků na 120 žáků 
v mimořádném termínu, a to k  1. 9. 2015 dle přílohy č. 1. 
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení   

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: květen 2015 
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633/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovými  
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov___________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení investičního majetku příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČO: 62331230) 
    - rozvaděč RŠ 20, invent. č. 022/19, v pořizovací ceně 58.571,70 Kč  
      včetně DPH 
    - plynová pánev FAGOR, invent. č. ŠJ 022/11, v pořizovací ceně 
      99.225,00 Kč včetně DPH 
 
2. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 Karviná 
    (IČO: 48805475) 
    - skříňový soubor Sekona, invent. č. DHM-8, v pořizovací ceně  
      53.419,00 Kč včetně DPH 

 
 
634/14RM/2015 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2015________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2015, dle přílohy č. 1  

 
 
635/14RM/2015 - Kup si svou sochu – vyhodnocení cenových nabídek na odkoupení  

dřevěných soch____________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
  
informaci o přijetí dvou cenových nabídek na odkoupení dřevěných soch dle 
důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
1. prodej níže uvedených dřevěných soch dle podané cenové nabídky  
    JUDr. Antonínu Seidlerovi, bytem …………: 
 
    - „Paní s nůší“, autor Mgr. Robert Smrčák za cenu 10 300,- Kč  
    - „Ponocný s lesním rohem“, autor PaedDr. Tomáš Dostál za cenu 10 300,- Kč  
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2. uzavření kupní smlouvy s panem JUDr. Antonínem Seidlerem,  
    bytem Vardasova 425/7, Havířov – Město 
 
p o v ě ř u j e  
 
vedoucí odboru školství a kultury podpisem kupní smlouvy o prodeji  
2 dřevěných soch dle podané cenové nabídky s JUDr. Antonínem Seidlerem 

 
          Z: vedoucí OŠK 
          T: květen 2015 
 
 
636/14RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
„Ostatní dotace a dary“____________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědo mí  
 
žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova  
 
ze sportovní sféry: 
1. Automotoklubu Hlučín, IČ: 44 94 18 20, na projekt „Automobilová orientační 
    soutěž v Havířově a blízkém okolí“, která se konala ve dnech  
    17. 04. – 19. 04. 2015, 
2. Marcela Řezníčka, nar. 08. 08. 1967, bytem Opletalova 607/4,  
    736 01 Havířov – Šumbark, na projekt „Mistrovství světa v šachu tělesně  
    postižených IPCA 2015 v Bratislavě“, které se uskuteční ve dnech  
    18. – 27. 06. 2015. 
 
z mimosportovní sféry: 
1. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ: 00 57 63 10, na projekt  
    „Mezinárodní konference OVZDUŠÍ bez HRANIC“, která se konala 
    ve dnech 14. – 15. 04. 2015. 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
 

                        15 000,- Kč  Marcelu Řezníčkovi, nar. 08. 08. 1967, bytem ………… 
k, na projekt „Mistrovství  

                             světa v šachu tělesně postižených IPCA 2015 v Bratislavě“,  
                             které se uskuteční ve dnech 18. – 27. 06. 2015. 

 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem 
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n e s c h v a l u j e 
 
poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní sféry: 
ze sportovní sféry: 
10.000,- Kč Automotoklubu Hlučín, IČ: 44 94 18 20, na projekt 

„Automobilová orientační soutěž v Havířově a blízkém okolí“, 
která se konala ve dnech 17. 04. – 19. 04. 2015. 

 
z mimosportovní sféry: 
20.000,- Kč Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ: 00 57 63 10, na 

projekt „Mezinárodní konference OVZDUŠÍ bez HRANIC“, která 
se konala ve dnech 14. – 15. 04. 2015. 

 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova  
ze sportovní sféry: 
1. Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČ: 22 71 37 78, na projekt „Mistrovství  
    Evropy v aerobiku v holandském Dordrechtu“, které se uskuteční ve dnech  
    12. – 16. 05. 2015. 
 
schválit 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
 
50 000,- Kč  Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČ: 22 71 37 78, na projekt 

„Mistrovství Evropy v aerobiku v holandském Dordrechtu“,  
                        které se uskuteční ve dnech 12. – 16. 05. 2015. 
 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem 

 
 
637/14RM/2015 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2015  

z rozpočtu odboru školství a kultury__________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury  
    soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark   
    (IČO: 25372793) ve výši 300.000,- Kč 
2. uzavření smlouvy s příjemcem dotace             
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638/14RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 26. – 27., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 26. - 27., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
639/14RM/2015 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017 

– zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku_____________ 
 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o uzavření smluv a zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 
2016 a 2017“ formou nákupu na komoditní burze a rozhodnutí o uzavření 
souvisejících smluv 
 
u k l á d á  
 
připravit zadání veřejné zakázky s využitím elektronických nástrojů pro 
pořizování materiálů a služeb 
 

Z: vedoucí OKS 
T: 5/2015 

 
 
640/14RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního  

plánu obce Karviná________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního plánu 
obce Karviná v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc.  Daniela Pawlase podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 14 Územního plánu obce 
Karviná 
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u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu obce 
Karviná, tj. Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje  

         
Z: vedoucí OÚR  

          T: 11.5.2015 
 
 
641/14RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol______________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2015, dle přílohy č. 1.  

     
 
642/14RM/2015 - Zřízení komise RMH pro plánování sociálních služeb___________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
  
1. zřízení komise RMH pro plánování sociálních služeb s počtem členů 9 včetně  
    předsedy 
2. Statut komise pro plánování sociálních služeb dle přílohy č. 1 
3. Statut komise sociální a zdravotní dle přílohy č. 2 
 
j m e n u j e 
 
předsedu komise pro plánování sociálních služeb Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 
 
643/14RM/2015 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2015 do 31.10.2015_______  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku 
statutárního města  Havířova od 01.05.2015 do 31.10.2015 dle přílohy.  
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644/14RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Nimnici na Slovensku__ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Nimnici na Slovensku dne 
14.04.2015 

           
 
645/14RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací  

zřízenou statutárním městem Havířov, Městským kulturním střediskem 
Havířov__________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
přijetí finančního daru od Havířovské teplárenské společnosti, a.s., IČ 61974706, 
se sídlem Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark, v celkové výši 250.000,-- Kč 
příspěvkovou organizací statutárního města Havířova Městským kulturním 
střediskem Havířov, IČ: 00317985, se sídlem Hlavní třída 31a, Havířov – Město, 
na částečné pokrytí výdajů organizačního a technického zabezpečení akce 
„Havířovské slavnosti 2015“, konané ve dnech 4. - 5. 9. 2015. 

 
 
646/14RM/2015 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstských akcí  
                              ,,Havířov v květech“ a ,,19. Setkání hornických měst a obcí ČR“, 
                              konaných ve dnech 19. - 21. 6. 2015___________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
časové scénáře programů pódií celoměstských akcí ,,Havířov v květech“ na 
náměstí Republiky a ,,19. Setkání hornických měst a obcí ČR“ na náměstí 
Republiky a v areálu Městské sportovní haly Havířov.  
 
s c h v a l u j e 
prodloužení trvání produkcí programů na náměstí Republiky akce ,,Havířov 
v květech“ dne 20. 6. 2015 od 22:00 hodin do 24:00 hodin a akce ,,19. Setkání 
hornických měst a obcí ČR“ dne 19. 6. 2015 na náměstí Republiky od 22:00 
hodin do 23:00 hodin a v areálu Městské sportovní haly Havířov dne 20. 6. 2015 
od 22:00 hodin do 23:00 hodin dle důvodové zprávy 
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647/14RM/2015 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – Restaurace v Kulturním  
domě Petra Bezruče Havířov________________________________________  
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – restaurace včetně zázemí o celkové 
   výměře 375,2 m² v objektu Kulturního domu Petra Bezruče  
   na ulici Hlavní tř. 246/31a, Havířov-Město za podmínek dle vyhlášení veřejné 
   soutěže. 
 
2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 
 
člen: Ing. Eduard Heczko                      náhradník:  Mgr. Daniel Vachtarčík 
         Mgr. Yvona Dlábková         Mgr. Jiří Pasz            
         Iveta Kočí Palkovská                                       Ing. Radka Bocková 
                                                                                           
p o v ě ř u j e 
 
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže. 

 
          Z: ředitelka MKS  

     Havířov 
          T: 31. 5. 2015 
 
 
648/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Regionální rady a následným přijetím účelové dotace na projekt „Nákup 
vybavení pro Domov seniorů Havířov“_______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady a následným přijetím účelové dotace 
v celkové výši 1 599 700 Kč  

 
                    Z: ředitel DsH 
           T: duben 2015  
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649/14RM/2015 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání a přijetí účelové dotace příspěvkovou organizací města Sociální služby 
města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na 
projekt „Řešení bezbariérového přístupu k didaktické pomůcce určené 
k psychomotorickému rozvoji osob se zdravotním postižením (dokončení druhé 
etapy instalace pomůcky)“ z rozpočtu Nadace rozvoje zdraví 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. Milana Černého podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
Nadace rozvoje zdraví 
 

Z: ředitel SSmH 
 T: květen 2015 

      
 
650/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  

organizací Městská knihovna Havířov________________________________  
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250, se sídlem 
Svornosti 2, Havířov – Město pořízení investičního majetku spočívajícím  
v doplnění knihovnického systému CLAVIUS – přechod na interní formát 
MARC21 

 
 
651/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – MUDr. Otakar Lucák__ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 nájem části nemovité věci v suterénu tribuny RPG (bývalý kryt 
CO) Městského fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché, 
pro MUDr. Otakara Lucáka, bytem ………… 
za podmínek:  
            výměra části nemovité věci: 50 m2 
            účel nájmu: zkušebna hudební skupiny 
            nájemné: 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
            doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou  od 1. 7. 2015  
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652/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Hornická kapela z. s.___ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 nájem části nemovité věci v suterénu tribuny RPG (bývalý kryt 
CO) Městského fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché, pro zapsaný 
spolek Hornická kapela z. s., se sídlem Havířov-Město, Moskevská 1111/1, 
IČ: 02863235 za podmínek:  
            výměra části nemovité věci: 84,4 m2 
            účel nájmu: skladové prostory a zkušebna dechové kapely 
            nájemné: 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
            doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2015  

 
 
653/14RM/2015 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Daniel Wunsch________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 nájem části nemovité věci v Městské sportovní hale, Astronautů 
859/2, Havířov-Město pro fyzickou osobu p. Daniela Wunsche, se sídlem 
Ostravice 558, 739 14, IČ: 88506576 za podmínek:  
      1. výměra části nemovité věci (restaurace, WC, kuchyň, sklad): 128,4 m2 

     účel nájmu: hostinská činnost 
     nájemné: 650,- Kč/m2/rok bez DPH 

 
      2. výměra části nemovité věci (terasa): 78,4 m2 

     účel nájmu: hostinská činnost 
     nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH 

 
doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 5. 4. 2015 
hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 

 
 
654/14RM/2015 - Odprodej přebytečného majetku – Mgr. Michaela Horňáková____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
odprodej přebytečného majetku:  
 
notebook IBM LENOVO THINKPAD SL5102847-Q3G, výrobní číslo 
SLRLTHFC, inventární číslo 000000020323 pořízeného v 12/2010 (bez SW)  
za cenu ve výši 2 838,- Kč vč. DPH Mgr. Michaele Horňákové 
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p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy  

                                              
Z: vedoucí ORG 

                                           T: 31.05.2015 
                                                               
 
655/14RM/2015 - Návrh na odepsání pohledávky______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
  
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prominutí části pohledávky a její odepsání z účetnictví města: 
a) ve výši 25.802 Kč, která vznikla úhradou odvodu do Národního fondu 
    za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu „Vzdělávání  
    v eGovernmentu v ORP Havířov“ s tím, že rozdíl ve výši 1.000 Kč bude  
    vymáhán po zaměstnanci odpovědném za vznik škody  
b) ve výši 99.985,70 Kč, která vznikla vrácením neoprávněně nárokovaných a  
    proplacených výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko  
    při realizaci projektu „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na  
    Nábřeží“ s tím, že rozdíl ve výši 25.000 Kč bude vymáhán po zaměstnancích  
    odpovědných za vznik škody  

                     
 
656/14RM/2015 - Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci  

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“  - dodatek smlouvy_        
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. návrh Svazu měst a obcí ČR na prodloužení a navazující aktivity 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. prodloužení doby realizace Projektu do 30.11.2015 
 
3. financování prodloužení Projektu z Evropského sociálního fondu v rámci 
    Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (přímá finanční podpora 
    až do částky 415 400 Kč) 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 14. schůze Rady města Havířova 
konané dne 29.04.2015 

47 

s c h v a l u j e        
 
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu  
    „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území  
    správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (Registrační číslo projektu:  
    CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) zn. 1280/OSR/2013 ze dne 31.10.2013 na dobu    
    určitou do 30.11.2015 se Svazem měst a obcí České republiky,  
    IČ: 63113074 dle přílohy č. 1 
 
2. v souvislosti s prodloužením realizace Projektu a po dobu jeho realizace  
    zvýšení schváleného počtu zaměstnanců MMH o 1 zaměstnance  
    do 31.10.2015 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o 
vzájemné spolupráci a dalších dokumentů souvisejících s realizací Projektu  

         
Z: vedoucí OPS 

          T: 05/2015 
 
 
657/14RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai, Litva___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai 
v Litvě ve dnech 03.06 – 08.06.2015 pro Bc. Daniela Pawlase, primátora města, 
Vojtěcha Kozáka, člena ZMH a předsedu Komise pro regionální spolupráci a 
partnerské vztahy a Ivetu Kočí Palkovskou, členku ZMH a členku Komise pro 
regionální spolupráci a partnerské vztahy na festival s názvem „Město v zatáčce 
řeky“, který se koná ve dnech 05.06.-06.06.2015. 

 
 
658/14RM/2015 - Změna v Občanské komisi č. 5 pro část města Havířov – Šumbark________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
rezignaci Jiřího Fukaly a Evy Radové na funkci členů Občanské komise č. 5 pro 
část města Havířov-Šumbark 
 
o d k l á d á  
 
jmenování nových členů do funkce členů Občanské komise č. 5 pro část města 
Havířov-Šumbark 
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659/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady -  schválení programu jednání řádné valné hromady_______ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov 
a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25375601, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 
1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e  
 
program jednání valné hromady TSH a.s. v souladu s pozvánkou dle přílohy č. 1.  
 
v o l í  
 
Předsedu valné hromady: Bc. Daniela Pawlase, primátora města 
Skrutátora: Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora 
Zapisovatele: Veroniku Richterovou, DiS. a Vladimíru Mikulášovou 
2. ověřovatele zápisu: Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora 

 
 
660/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2014___________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku 
za rok 2014 ve znění dle přílohy č. 1.   

 
 
661/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení 
zisku____________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
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IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
p r o j e d n a l a  
 
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2014 ve znění dle příloh č. 1 - 3 a návrh 
představenstva TSH a.s. na rozdělení zisku za rok 2014 ve znění přílohy č. 4.   

 
 
662/14RM/2015 - 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 2014_______________________________________ 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 
rok 2014 ve znění dle přílohy č. 1.   

 
 
663/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti_____________________  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 
2014, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, o přezkoumání  
zprávy   o  vztazích  mezi  ovládající  a ovládanou osobou a  vztazích  mezi  
ovládanou  osobou a  ostatními  osobami   ovládanými   stejnou   ovládající 
osobou za rok 2014, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy 
č. 1.   
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664/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  
valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní 
závěrky za rok 2014 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům 
účetní jednotky___________________________________________________  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 
2014, ve znění dle přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou 
akcionářům účetní jednotky TSH a.s. ve znění dle přílohy č. 2.   

 
 
665/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky za rok 2014_____________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2014 ve znění dle důvodové zprávy.   

 
 
666/14RM/2015 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti  

valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014, stanovení výše  
a způsobu vyplácení dividend a tantiém_______________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
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s c h v a l u j e   
 
rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2014, výši a způsob vyplácení dividend a 
tantiém, ve znění dle důvodové zprávy, s tím, že dividendy budou vyplaceny  
na účet města č. 19-1721604319/0800 do 31.5.2015. 

  
 
667/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení programu jednání valné hromady__  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
program jednání valné hromady HTS, a.s. v souladu s pozvánkou dle přílohy  
č. 1.  
 
v o l í  
 
Předsedu valné hromady: Bc. Daniela Pawlase, primátora města 
Skrutátora: Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora 
Zapisovatele: Veroniku Richterovou, DiS. a Vladimíru Mikulášovou 
Dva ověřovatele zápisu: Alici Hegyi a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka  
                                        primátora 

 
 
668/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014__________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku 
za rok 2014 dle přílohy č. 1, str. č. 7 až 15. 
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669/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 
a návrh na rozdělení zisku__________________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
p r o j e d n a l a  
 
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 1, str. 17 až 29, a 
návrh představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 2. 

 
 
670/14RM/2015 - 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 2014______________________  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, 
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 
rok 2014 dle přílohy č. 1, str. 31 až 38.  

 
 
671/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2014_  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
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b e r e    n a   v ě d o m í  
 
Zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích, o 
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání návrhu na 
rozdělení zisku za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 dle přílohy č. 1.  

 
 
672/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 
účetní závěrky za rok 2014 a zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky_________________________________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky HTS, a.s. za rok 
2014 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, 
a.s. dle přílohy č. 1, str. 39 až 41. 

 
 
673/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti  
za rok 2014_______________________________________________________  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „ HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 1, str. 17 až 29.  

___________________________________________________________________________ 
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674/14RM/2015 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
za rok 2014, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2014, výši a způsob vyplácení dividend  
dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města  
č. 19-1721604319/0800 do 31.5. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                           náměstek primátora pro ekonomiku  

a správu majetku   



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/40 378/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 26.05.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 15. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.05.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
USNESENÍ 

z 15. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.05.2015 

2 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 15. schůzi Rady města Havířova, konané dne 20.05.2015  

 
675/15RM/2015 - Zvolení ověřovatele 15. schůze RMH, konané dne 20.05.2015 
 
676/15RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 14. schůze RMH, konané dne 29.04.2015  
 
677/15RM/2015 - Schválení programu 15. schůze RMH, konané dne 20.05.2015 
 
678/15RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
679/15RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru kancelář primátora 

             
680/15RM/2015 - REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL.MLÁDÍ A M.PUJMANOVÉ  

- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.168/MRA/2014    
 

681/15RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů 
 

682/15RM/2015 - Revokace hlasování k bodu 3 programu 15. schůze RMH 
 
683/15RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
684/15RM/2015 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2014 

 
685/15RM/2015 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 

 
686/15RM/2015 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)  
                              formou spořicího účtu         

 
687/15RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Zdeněk Wojaczek         

 
688/15RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                              bytům v majetku města Havířova a mimořádné přidělení konkrétního  
                              obecního bytu – manž. Jozef Sivák a Eva Siváková         
 
689/15RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů        

 
690/15RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         

 
691/15RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice 

 
692/15RM/2015 - Prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice 

 
693/15RM/2015 - Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně        

 
694/15RM/2015 - Pronájem pozemků v k.ú. Šumbark   

 
695/15RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
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696/15RM/2015 - Prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
k.ú. Havířov - město 
 

697/15RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce   
                              komunikací  ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí “   

 
698/15RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 

 
699/15RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

 
700/15RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    

 
701/15RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 
702/15RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí 

 
703/15RM/2015 - Žádost o snížení výměry pronajatých prostor 

 
704/15RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy 

  
705/15RM/2015 - Vyřazení  neupotřebitelného majetku             

 
706/15RM/2015 - Informativní zpráva z pracovní cesty předsedy Komise protidrogové a  
                              prevence kriminality Rady města Havířova 

 
707/15RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky MŠ Puškinova 

 
708/15RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 

709/15RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  
 

710/15RM/2015 - Schválení účetních závěrek za rok 2014 městem zřízených příspěvkových  
                              organizací 

 
711/15RM/2015 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Žákovská od 1. 9. 2015  

 
712/15RM/2015 - Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení 

 
713/15RM/2015 - Návrh změny správy nemovitého majetku svěřeného školským     
                              příspěvkovým organizacím  

 
714/15RM/2015 - Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  
                              pro školní rok 2015/2016  

 
715/15RM/2015 - Jmenování členů komise RMH pro plánování sociálních služeb   

 
716/15RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
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717/15RM/2015 - „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím,  
                              sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ – vyhlášení  
                              zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
718/15RM/2015 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  
                              do fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace a  
                              s pořízením hmotného investičního majetku 

 
719/15RM/2015 - Zapojení investičního fondu  
 
720/15RM/2015 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 

 
721/15RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání  
                              řádné valné hromady 

 
722/15RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR –  XIV. sněm ve dnech 21. – 22.5. 2015  

 
723/15RM/2015 - Kompenzace předpokládaných finančních nákladů na výstavbu nového  
                              oplocení pozemku – Ing. Darina Vážanská  

 
724/15RM/2015 - OŘ/17/MP/15 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická  
                              a Těšínská - odmítnutí námitek 
  
725/15RM/2015 - Změna organizační struktury a počet zaměstnanců MMH 

 
726/15RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru správy a rozvoje majetku 

 
727/15RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Tourcoing ve Francii  

ve dnech 7. - 10.5.2015  
 

728/15RM/2015 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku                                             
 

729/15RM/2015 - Změna v Komisi rozvojové Rady města Havířova  
 

730/15RM/2015 - Změny v Občanských komisích Rady města Havířova  
 

731/15RM/2015 - ZPŘ/16/OŠK/15 - „Zahradní mobiliář do MŠ a jeslí v Havířově“  
                              - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nabídky 

 
732/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady - Schválení programu jednání valné hromady  

 
733/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
                              a stavu jejího majetku za rok 2014 

 
734/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a  
                              osobou  ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
                              ovládající osobou za rok 2014 
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735/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                              v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti o  
                              přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání návrhu na  
                              rozdělení zisku za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi  
                              ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a  osobami  
                              ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014, k návrhu odměn  
                              orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti  

 
736/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 

 
737/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2014  
                              a rozdělení odměn orgánům společnosti ve znění dle přílohy k bodu  

č. 5 programu  
 
738/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - schválení programu jednání valné hromady  

 
739/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  
                              majetku za rok 2014 

 
740/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a  
                              mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
                              za rok 2014 

 
741/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti 

 
742/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014  

 
743/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 2014  
 
744/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady – Různé 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 15. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.05.2015 

6 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.05.2015 

 
675/15RM/2015 - Zvolení ověřovatele 15. schůze RMH, konané dne 20.05.2015_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 
20.05.2015 

 
            JUDr. Štefana LANGERA 

 
 
676/15RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu ze 14. schůze RMH, konané dne 29.04.2015_______  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávy ověřovatelů zápisu ze 14. schůze Rady města Havířova, konané dne  
29.04.2015  

 
 
677/15RM/2015 - Schválení programu 15. schůze RMH, konané dne 20.05.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 15. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.05.2015 
dle upravené přílohy  

 
  
678/15RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 

 
4830/72RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE  

GasNet, s.r.o. 
5000/75RM/2014 VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového 

dohlížecího systému – vyhlášení zadávacího řízení 
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367/8RM/2015 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 
2015 – doplnění 

423/9RM/2015 Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
– příprava VH 

458/10RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Veolia 
Energie ČR, a.s. 

544/12RM/2015 Pronájem části nemovité věci – pozemku parc. č. 348, 
k.ú. Bludovice 

547/12RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
549/12RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace 
551/12RM/2015 Pronájmy částí nemovitých věcí 
560/12RM/2015 ZPŘ/6/OŠK/15 - „Doplnění zahradního mobiliáře do MŠ 

a jeslí“- zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového 
zadávacího řízení 

565/12RM/2015 Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezkého 
kraje 

566/12RM/2015 Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Havířova určené 
k financování sociálních služeb a s uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

567/12RM/2015 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a následným 
přijetím účelové neinvestiční dotace určené k financování 
sociálních služeb Domovem seniorů Havířov, p.o. 

572/12RM/2015 Služby poradenského centra KHAMORO – uzavření 
Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství (smlouvě o zajištění 
sociální služby) č. 1432/OSR/2012   

589/13RM/2015 Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku 
MMH 

595/14RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
618/14RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
625/14RM/2015 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 

2015 - na projekt „19. Setkání hornických měst a obcí ČR 
- Havířov 2015“                             

626/14RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1285/OSR/2014 o poskytnutí 
nadačního příspěvku z Nadace Landek (IČ 60340053) na 
projektovou dokumentaci k rozšíření expozice Historie 
psaná uhlím SD Havířov 

632/14RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 
kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice 
Frýdecká, příspěvková organizace  

640/14RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 
14 Územního plánu obce Karviná  

648/14RM/2015 Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady a následným přijetím 
účelové dotace na projekt „Nákup vybavení pro Domov 
seniorů Havířov“ 
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679/15RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru kancelář primátora______________________ 
             
Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
do funkce vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova  
Mgr. Danu Tichou s tím, že dnem zahájení výkonu funkce bude následující den 
po ukončení stávajícího pracovního poměru. 

 
 
680/15RM/2015 - REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ A M. 

PUJMANOVÉ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.168/MRA/2014_    
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
                                                                
1. změnu Smlouvy o dílo č.168/MRA/2014 o personální změny na straně   
    objednatele. 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 168/MRA/2014 o dodatečné  
    stavební práce za cenu (-202 362,74Kč bez DPH), tj. (-232 717,15Kč  
    včetně DPH) dle Přílohy č.1.  
 
3. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.168/MRA/2014 o dodatečné  
    stavební práce za cenu 86 286,79Kč bez DPH, tj. 99 229,81Kč včetně  
    DPH dle Přílohy č.1. 
 
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014 na  
    provedení stavby „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL.  
    MLÁDÍ A M. PUJMANOVÉ“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení  
    se společností HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468 dle Přílohy č.2. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 2  ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014 ze dne 31.3.2014 
                      
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014 ze dne 
31.3.2014  

 
          Z: ředitel MRA 
          T: 5.6. 2015 
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681/15RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o.,  
dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    Městskou realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od   
    1.5.2015 a  15.5.2015   na  základě samostatného usnesení rady města,  
    dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

________________________________________________________________________________ 
 
682/15RM/2015 - Revokace hlasování k bodu 3 programu 15. schůze RMH________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r e v o k u j e  
 
hlasování k bodu č.3 schváleného programu 15. schůze Rady města Havířova, ke 
kterému nebylo přijato usnesení 

 
 
683/15RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
 
- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 693/11a  Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.2, o velikosti 0+1 na ulici Mozartova 1064/9 Havířov- Město  
  .................... 
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.33, o velikosti 0+1, na ulici Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici V Parku 193/10  Havířov- Město  
  .................... 
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 228/23  Havířov- Město  
  .................... 
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- č.3, o velikosti 1+2, na ulici Josefa Hory 1098/7  Havířov- Město  
  .................... 
- č.18, o velikosti 1+2, na ulici Makarenkova 515/10 Havířov- Město  
  .................... 
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Balzacova 1187/8  Havířov- Podlesí  
  .................... 
- č.19, o velikosti 1+2, na ulici Mládí  1143/20 Havířov- Šumbark   
  .................... 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1117/14  
  Havířov- Šumbark .................... 
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1117/14  
  Havířov- Šumbark .................... 
- č.3, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1082/8  Havířov- Město  
  .................... 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Sukova 819/2 Havířov- Město  
  .................... 
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Moskevská 1072/7  Havířov- Město  
  .................... 
- č.16, o velikosti 1+3, na ulici  Jurije Gagarina 1504/30 Havířov- Podlesí  
  .................... 
- č.29, o velikosti 1+3, na ulici Petra Bezruče 1545/5 Havířov- Podlesí  
  .................... 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Petra Bezruče 1544/7 Havířov- Podlesí  
  .................... 
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Lidická 1177/52b  Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 427/23 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1098/6 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.2, o velikosti 0+1 na ulici Česká 1201/5 Havířov- Město  
  .................... 
- č.43, o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17 Havířov- Město  
  .................... 
- č.9, o velikosti 1+1 na ulici 1.máje 959/2  Havířov- Město  
  .................... 
- č.8, o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1149/11 Havířov- Město  
  .................... 
- č.1, o velikosti 1+2 na ulici Zednická 317/8 Havířov- Město  
  .................... 
- č.10, o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 937/4 Havířov- Město  
  .................... 
- č.9, o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 940/3 Havířov- Město  
  .................... 
- č.5, o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1215/10 Havířov- Město  
  .................... 
- č.9, o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1186/10 Havířov- Město  
  .................... 
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- č.16, o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 983/4 Havířov- Město  
  .................... 
- č.7, o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 983/4 Havířov- Město  
  .................... 
- č.4, o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1144/22 Havířov- Šumbark  
  .................... 
- č.8, o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1166/16 Havířov- Šumbark  
  .................... 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za 
předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  
  Z: ředitel MRA  
  T: 1.6.2015 
 
 
684/15RM/2015 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2014___________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. závěrečný účet města Havířova za rok 2014 v rozsahu příloh č. 1 - 23,  
    31, a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  
    předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez  
    výhrad“, 
2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni     
    31.12.2014, v rozsahu příloh č. 24 – 30. 
uložit 
1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  
    z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2014 ve výši  
    21 577 350,00 Kč na ZBÚ města, 
 

   Z: ředitel MRA, s.r.o. 
   T: 30.6.2015 

 
2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském  
    výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2014 po zdanění  
    ve výši 9 786 237,41 Kč na ZBÚ města, 
 

   Z: ředitel MRA, s.r.o. 
   T: 30.6.2015 
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3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  
    k 31.12.2014. 

 
   Z: vedoucí EO 

   T: 30.6.2015 
 

pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené 
k 31.12.2014. 

________________________________________________________________________________ 
 
685/15RM/2015 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019_______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
686/15RM/2015 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)  
                              formou spořicího účtu______________________________________________         

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
projednání způsobu zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu 
veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve výši 24 500,00 tis. Kč  

________________________________________________________________________________ 
 
687/15RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Zdeněk Wojaczek_____         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18  o vel. 1+3 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Slovanská 1222/5  v Havířově-Městě s p. Zdeňkem 
Wojaczkem, t.b. ....................  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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688/15RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                               bytům v majetku města Havířova a mimořádné přidělení konkrétního  
                               obecního bytu – manž. Jozef Sivák a Eva Siváková_____________________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  
    k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem  
    o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro  manž.  
    Jozefa Siváka  a Evu Sivákovou, státní příslušníky Slovenské republiky,  
    t.b. .................... 
 
2. manž. Jozefu Sivákovi a Evě Sivákové, t.b. ....................  
    přidělení  konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7  
    o vel. 1+3 se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného  
    schváleného radou města pro příslušné období v domě na  
    ul. Nákupní 421/10 v Havířově-Šumbarku pod podmínkou, že nájemní  
    smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami  
    s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně  

 
     
689/15RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů__________________________________        

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 23 o vel. 1+3 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Generála Svobody 279/26 v Havířově-Šumbarku  p. Janě 
Komínkové, t.b. .................... 
 pod podmínkou, že: 
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami  
  a v době, kdy bude předmětný byt právně volný  
- J. Komínková převezme byt ve stávajícím stavu s tím, že  jeho opravy provede  
  na své vlastní náklady   
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Emy Destinnové 1169/1c v Havířově-Šumbarku p. 
Emanuelu Koláčkovi, t.b. .................... 
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690/15RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________         
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1.v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
   zákoník, přistoupení p. Mariky Vavrincové, trvale bytem  
   .................... k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
   č. 12  vel. 1+2  v domě na ul. Majakovského 876/6, Havířov-Město,  
   jehož nájemkyní je její matka p. Mária Vavrincová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Petra Nedabýlka, trvale bytem .................... 
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 65  vel. 0+2   
    v domě na ul. Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark, jehož společnými  
    nájemci jsou jeho rodiče  p. Jolana Nedabýlková a Petr Nedabýlek  
 
n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Jiřího Marinčáka, trvale bytem ....................  k nájemní smlouvě o 
nájmu bytu č. 3,  vel. 1+2  v domě na ul. Jaroslava Vrchlického 1467/40, 
Havířov-Podlesí,  jehož nájemkyní je jeho příbuzná  
p. Marcela Marinčáková 

________________________________________________________________________________ 
 
691/15RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice_________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, ostatní plocha o výměře  
17 m2, k.ú. Bludovice, manželům Pavlu a Romaně Opálenským, bytem 
.................... , za účelem zahrady u rodinného domu 

________________________________________________________________________________ 
 
692/15RM/2015 - Prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice__________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře  cca 200 m2,  k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, 
parkoviště a vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED 
Havířov s.r.o., IČO: 0224856, za podmínek: 
- s kupujícím bude uzavřena do 90 dnů od vyhotovení usnesení  
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  Zastupitelstva města Havířova, kterým byl schválen prodeje části  
  nemovité věci, smlouva o budoucí kupní smlouvě 
- kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena tržní podle  
  aktuálního cenového předpisu v roce 2017 
- budoucí kupující vybuduje na pozemku přístupový chodník, 5  
  parkovacích stání a vodovodní přípojku, po dokončení zajistí geometrické  
  zaměření zastavěného pozemku na své náklady, a to nejpozději do dvou  
  let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, o splnění této  
  podmínky doloží budoucí kupující opatření stavebního úřadu s nabytím    
  právní moci a geometrický plán na oddělení zastavěného pozemku  
- v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavření kupní smlouvy  
  z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu smlouvy o budoucí  
  kupní smlouvě, se budoucí kupující vzdává nároku na vynaložené  
  náklady k datu odstoupení 
- kupní smlouva bude uzavřena nejdříve v srpnu 2017, tj. po uplynutí  
  závazku města, vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené v roce 2007  
  s Moravskoslezským krajem. 
- kupujícímu bude odprodána pouze část pozemku pod přístupovým  
  chodníkem, pozemek  ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku parc.  
  č. 398/4, k.ú. Bludovice, zůstane včetně stavby chodníku na tomto  
  pozemku v majetku města z důvodu plánované výstavby cyklostezky,  
  kupující daruje část stavby chodníku městu.  

 
 
693/15RM/2015 - Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně______________________        

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informaci, že město Havířov vydražilo v elektronické dražbě čj. 
009 EX 4535/08-137 pozemky parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře 319 m2  a 
parc.č. 563/10, trvalý travní porost o výměře 183 m2, k.ú. Dolní Datyně, a to za 
celkovou částku ve výši 23.395,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
 
694/15RM/2015 - Pronájem pozemků v k.ú. Šumbark__________________________________   

 
Rada  města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem pozemků  parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře  
301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha  
v kat. území Šumbark, pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji  
se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692 na dobu od  1.6.2015  
do 30.6.2021 za smluvní nájemné ve výši 4 450,- Kč/ročně + DPH dle návrhu 
žadatele (tj. 10,- Kč/m2/rok) 
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.7.2015 
 
 
695/15RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem části pozemku  parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark, dle 
geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/19, ostatní plocha o výměře 
400 m2, k.ú. Šumbark, panu Rostislavu Langerovi a  paní Petře Langerové 
Skupinové, bytem ....................,  za účelem zahrady, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2015, s podmínkou ukončení 
pronájmu  v jednoměsíční výpovědní lhůtě z důvodu navrhovaného prodloužení 
silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 
v Prostřední Suché, nájemné ve výši 3.600,-Kč/rok 
a   
ukončení pronájmu části pozemku  parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark, 
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/19, ostatní plocha o 
výměře 400 m2, k.ú. Šumbark, občanskému sdružení ZAŠUM o.s., za účelem 
zahrady, dohodou ke dni 31. 5. 2015 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                     T:  30. 9. 2015 
 
 
696/15RM/2015 - Prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
                              k.ú. Havířov - město_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení výpůjčky částí  pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
k.ú. Havířov – město 
účel výpůjčky:  uložení podzemní horkovodní přípojky délka 48 m x 5 m  
                          šířka ochranného pásma = 240 m2 na parc.č. 3750,  
                          k.ú. Havířov – město uložení podzemní teplovodní  
                          přípojky délka 153 m x 5 m šířka ochranného pásma  
                          = 765 m2 na parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov - město 
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pro:                   České dráhy, a.s., sídlo: Praha, Nábřeží L. Svobody 1222,  
                          PSČ 110 15 IČO: 709 94 226, zast. Regionální organizační  
                          jednotkou Železniční stanice Olomouc, se sídlem:  
                          Jeremenkova 231/9, Olomouc 2, PSČ : 779 00 
na dobu:           1 roku, s účinností od 1.5.2015 s tím, že v případě zahájení  
                         realizace stavby „ Přednádražní prostor Havířov“ tato  
                         smlouva o výpůjčce pozbývá platnosti 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce zn. 637/OSM/2012 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                  T: 31. 7. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
697/15RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce   
                              komunikací  ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí “________________   

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci vypořádání stavby č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. 
V Zátiší a U Hájenky, Havířov-Podlesí“   
 
1. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění,  
    vedení, provozování a udržování veřejného osvětlení, ve prospěch  
    oprávněného, statutárního města Havířova, jež je vlastníkem umístěné  
    sítě,   
    a)  k pozemkům  k.ú. Bludovice,  parc. č. 425/1 a 425/6,  v rozsahu 2 m2,  
         dle GP č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,    

                                       povinný: SEMPRONEMO, s.r.o. Na Hrázi 3228/2, 723 00  
                                                      Ostrava – Martinov, IČO: 026 15 169    

         hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,- Kč za sloup  
         umístěný na pozemku, tj. (125,- x 2) + 500,- = 750,- Kč + DPH 
    b) k pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 425/2  v rozsahu 6 m2, dle GP  
        č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,    
        povinný: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  
                       28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,   
                       IČO: 451 93 665    
        hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2,  tj. 125,- x 6 = 750,- Kč  
                                                             + DPH 
    c) k pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 425/4  v rozsahu 53 m2, dle GP  
        č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,    
        povinný: Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 250 92  
                       Šestajovice, IČO: 484 01 722     
        hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,- Kč za každý  
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        sloup umístěný na pozemku tj. (125,- x 53) + (500,- x2) = 7.625,- Kč  
        + DPH 
    d) k pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 433/1  v rozsahu 12 m2, dle GP  
        č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,    

                                      povinný:  GUSTO Service s.r.o., Polanecká 132, 742 83 Klimkovice,  
                                                      Václavovice, IČO: 278 54 957    

        hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 ,  tj. 125,- x 12  
                                                              = 1500,- Kč + DPH   
 
2. zřízení pozemkové služebnosti, spočívající v právu oprávněného,  
    statutárního města Havířova,  umístit,  provozovat  a udržovat dešťovou   
    kanalizaci a vyústní objekt – čelo propustku včetně zpevnění svahu na  
    části pozemku  k.ú. Bludovice,  parc.č. 444/1,  dle GP 3951-30/2014   
    označené jako parc. č.  444/15 o  výměře 19 m2        
    povinný:  Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106,  501 68  
                    Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zastoupeny LS Ostrava,  
                    739 34 Šenov u Ostravy, Těšínská 993      
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 19 = 2375,- Kč,  
                                                          + DPH      

________________________________________________________________________________ 
 
698/15RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene jako služebnosti k pozemku v majetku města a to 
parc.č. 2646, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat a v 
právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení „Reko MS Havířov - Podolkovická“, č. stavby 57996, včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů dle GP č. 2921 – 140/2015 
ze dne 22. 4. 2015 za jednorázovou úhradu ve výši 14.420,- Kč + DPH při 
celkové výměře 72,1 m2 ve prospěch oprávněné společnosti RWE GasNet, 
s. r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO: 272 95 567 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene  

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 15. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.05.2015 

19 

699/15RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.__________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemkům  
    v majetku města a to parc.č. 1604/1, 1642/3, 1642/18, k.ú. Šumbark  
    spočívající v zřízení, umístění, provozování  a udržování energetického  
    zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4kV  
    – Havířov, 4 OM, AGOSTO FIN s.r.o., NNk, IV – 12 - 8008858 dle GP  
    č. 1746 – 18/2015 ze dne 12. 3. 2015 za jednorázovou úhradu  
   60.200,- Kč + DPH, při celkové výměře 301 m2  
 
2. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemkům  
    v majetku města a to parc.č. 425/7, 426/2, 427, 429/1, k.ú. Bludovice  
    spočívající v zřízení, umístění, provozování  a udržování energetického  
    zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení vysokého  
    napětí a nízkého napětí – Havířov, V Zátiší, přeložka  VNK, NNK,  
    SMH, EP-12-8002538 dle GP č. 3892- 124/2014 ze dne 21. 10. 2014 za  
    jednorázovou úhradu 39.680,- Kč + DPH, při celkové výměře 198,40 m2  
 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem:  
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  
IČO: 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

        
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
 
 
700/15RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________    

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.  
    2170/22, 2172/1, 2172/6, k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační  
    přípojky dle GP č. 3975 – 22/2015 ze dne 15. 4.  2015 ve prospěch  
    vlastníka pozemku parc.č. 2197, k.ú. Bludovice  jehož součástí je  
    budova č.p. 175, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Alojz  
    Štefanovič a Marta Dziková, oba bytem .................... 

             za jednorázovou úhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH, při  
    celkové výměře 18 m2(umístění kanalizační přípojky) 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  
   1873/1, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky,  
   plynovodní přípojky a sjezdu dle GP č. 2919 – 18/2015 ze dne  
   21. 4. 2015 ve prospěch vlastníka budovy č.p. 1506, která stojí na  
   pozemku parc.č. 1860/3, k.ú. Prostřední Suchá,  jenž ke dni zřízení  
   pozemkové služebnosti jsou Bc. Aleš Michna a Lenka Michnová,  
   oba bytem ....................  za jednorázovou  
   úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 1,71 m2(umístění  
   vodovodní přípojky), za jednorázovou úhradu ve výši 1.121,- Kč + DPH,  
   při celkové výměře 8,97 m2(umístění plynovodní přípojky)  a za  
   jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře  
  12,10 m2(umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
701/15RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark, p. Blance  
    Vojtekové, ke garážování vlastního osobního vozidla 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 106  
    o výměře 40 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 17 m2 v přízemí  
    objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
    společnosti Konsens Morava o.p.s., IČO: 03305317, jako kancelář společnosti 
 
3. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře 16 m2  
    obytného domu ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, spol. Vodafone Czech  
    Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění telekomunikačního zařízení  
 
4. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – štítové stěny obytného  
    domu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, k umístění reklamního zařízení  

-  baneru o rozměrech 5 x 12 m (60 m2), spol. Melvin CZ s.r.o., IČO: 26785919 
  
5. obecný záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání  
    č. 303 o výměře 59,20 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2  
    ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,  
    ul. Palackého 2, Havířov-Město 
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6. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 123,58 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska ul. Generála  
    Svobody 24, Havířov-Šumbark  

 
 
702/15RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,24 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Ostrovského 24, Havířov-Město, p. Michalu  
    Přikrylovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 15,60 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Jedlová 6, Havířov-Šumbark, p. Petru Rusňákovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře 28,30 m2  
    a prostoru o výměře 13,60 m2 ve 14. poschodí obytného domu  
    ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí, spol. O2 Czech  
    Republic a.s., IČO: 60193336, k umístění telekomunikačního zařízení,     
    za podmínek:  
    - roční nájemné 100.000,- Kč + DPH 
    - umístění zařízení na dobu určitou do 30. 11. 2020 
    - zřízení samostatného měření el. energie 
    - úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ 

 
 
703/15RM/2015 - Žádost o snížení výměry pronajatých prostor__________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení výměry pronajaté části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 
v přízemí obytného domu na ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí, nájemci p. 
Otto Lálovi, IČO: 73014869, z původní výměry 135,53 m2 na výměru novou 
81,19 m2, od 1. 6. 2015, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 
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704/15RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy__________________________________________ 
  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. výpověď nájemní smlouvy č. E/216/OSRM/07 ze dne 11. 6. 2007 na  
    pronájem části nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře  
    1 245,36 m2 v části E objektu Radnice, Svornosti č. p. 86/2,  
    Havířov-Město, nájemci Úřadu práce České republiky, IČO: 72496991,  
    k 31. 12. 2015, z důvodu využití části nemovité věci pro potřeby  
    pronajímatele 
 
2. výpověď smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení  
    č. 743/OSM/14 ze dne 29. 8. 2014 na střeše budovy části A a části E  
    objektu Radnice, Svornosti č. p. 86/2, Havířov-Město, provozovateli  
    Úřadu práce České republiky, IČO: 72496991, k 31. 12. 2015, z důvodu  
    využití části nemovité věci pro potřeby pronajímatele 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem výpovědi smluv dle bodu 1. a 2. usnesení 

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 31. 5. 2015 
 
    
705/15RM/2015 - Vyřazení  neupotřebitelného majetku_________________________________             

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku – chladicího stolu, inv. č. 
600202200039, rok výroby 1999, pořizovací cena 76 312,20 Kč, zůstatková cena  
k  31. 3. 2015 činí  2 861,61 Kč,  ve správě ORJ 06 – organizační odbor   a jeho 
následné  vynětí z  evidence  

 
Z: vedoucí ORG 
T: 30. 6. 2015 
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706/15RM/2015 - Informativní zpráva z pracovní cesty předsedy Komise protidrogové  
                              a prevence kriminality Rady města Havířova__________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu z pracovní cesty  předsedy Komise protidrogové a prevence 
kriminality Rady města Havířova dne 26.3.2015 do Prahy 

 
                                         
707/15RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky MŠ Puškinova_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Litvy, paní Ingrid Kysucké, ředitelky 
Mateřské školy  Havířov-Město Puškinova 7a/908 dle  
přílohy č. 1 

 
 
708/15RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov___________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČO: 61988723) 
    poskytovatel: MŠMT 
    název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro     
    konkurenceschopnost 
    projekt: Vzdělávání jinak 
    předpokládaná výše dotace:……………………….cca 630 358,00Kč 
    financování ……....bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury 
    název dotačního programu: Česká knihovna 2015 
    projekt: Česká knihovna  
    předpokládaná výše dotace: …………………..…..cca 10 636,00 Kč 
    financování:……….bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem dotace 
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3. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČO: 62331230) 
    poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
    název dotačního programu: Podpora environmentálního vzdělávání,  
    výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 (1516/E) 
    projekt: Přírodní ekologická laboratoř 
    předpokládaná výše dotace:……………………..cca 80 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti ve výši 27,9% cca 31 000,00 Kč….z  vlastních  
    zdrojů 
 
4. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
    poskytovatel: MŠMT 
    název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro    
    konkurenceschopnost 
    projekt: LEPORELO KIDS  
     předpokládaná výše dotace: …………………...cca 472 701,00 Kč 
     financování:……….bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem  
     dotace 
 
5. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
    Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600) 
    poskytovatel: MŠMT 
    název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro    
    konkurenceschopnost 
    projekt: Angličtina – brána do světa 
    předpokládaná výše dotace:…………………cca 245 000,00 Kč 
    financování:……...bez spoluúčasti – v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
709/15RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity____________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres 
Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958122)  z počtu 150 žáků na 180 
žáků v mimořádném termínu, a to k  1. 9. 2015  
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení   

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: květen 2015 
________________________________________________________________________________ 
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710/15RM/2015 - Schválení účetních závěrek za rok 2014 městem zřízených příspěvkových  
                              organizací_______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2014 
příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 44 
 
s c h v a l u j e 
 
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014 příspěvkových 
organizací zřízených městem 
 
1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 
2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 
3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 
6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693) 
7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710) 
8.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958254) 
9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 
11. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958289) 
12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958220) 
13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČO: 61988626) 
14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958246) 
15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 
16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  
      organizace (IČO: 61988588) 
17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958297) 
18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 
19. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958262) 
20. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958203) 
21. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  
      organizace (IČO: 75027569) 
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
      příspěvková organizace (IČO: 48805289) 
23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
      příspěvková organizace (IČO: 48805271) 
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25. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
      (IČO: 62331221) 
26. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 62331248) 
27. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958122) 
28. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
      (IČO: 62331230) 
29. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
      (IČO: 61988723) 
30. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
31. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
      (IČO: 48805424) 
32. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
      (IČO: 48805513) 
33. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958165) 
34. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,   
      příspěvková organizace (IČO: 70958131) 
35. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres   
      Karviná (IČO: 48805475) 
36. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958149) 
37. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
      Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600) 
38. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
      (IČO: 75085747) 
39. Městská knihovna Havířov (IČO: 00601250) 
40. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (IČO: 00306754) 
41. Městské kulturní středisko Havířov (IČO: 00317985) 
42. Sociální služby města Havířova (IČO: 60337583) 
43. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75139243) 
44. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb  
      (IČO: 00847470) 
v rozsahu příloh č. 1 - 44 
 
u k l á d á  
 
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2014 
příspěvkových organizací zřízených městem 

 
Z: vedoucí OSV 
     vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: červen 2015 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem 
protokolů o schválení účetních závěrek 
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711/15RM/2015 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Žákovská od 1. 9. 2015____________________  
 
Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení přípravné třídy od 1. 9. 2015 v Základní škole Havířov – Město Žákovská 
1/1006 okres Karviná 
 
u k l á d á  
 
odboru školství a kultury požádat Odbor školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje o vyslovení souhlasu se zřízením přípravné třídy 
od 1. 9. 2015  

 
Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                 T: květen 2015 
 
 
712/15RM/2015 - Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení s účinností  
od 1. 6. 2015 dle přílohy č. 1  
 
u k l á d á 
 
oznámit ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem 
Havířov schválení nově upravených Zásad pro stanovení platu ředitelů škol a 
školského zařízení s účinností od 1. 6. 2015 

 
                                                                                            Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                T: květen 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
713/15RM/2015 - Návrh změny správy nemovitého majetku svěřeného školským  
                              příspěvkovým organizacím__________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
změnu správy nemovitého majetku svěřeného školským příspěvkovým 
organizacím dle důvodové zprávy, s účinností od 1. 1. 2016 
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s c h v a l u j e 
 
1. vypovězení Mandátní smlouvy čj. 2022/OŠK/2011 ze dne 23. 12. 2011,  
    ve znění dodatků    č. 1 a 2, uzavřené s Městskou realitní  
    agenturou, s.r.o., na zajišťování oprav, údržby a technického zhodnocení  
    nemovitostí ve vlastnictví města, které jsou předány k hospodaření  
    školám a školskému zařízení, a to s účinností ke dni 31. 12. 2015 
2. vypovězení Rámcové smlouvy o dílo čj. 316/OŠK/2012 ze dne  
    30. 3. 2012, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s Městskou realitní  
     agenturou, s.r.o., za účelem provádění stavebních oprav, úprav a údržby  
     na „svěřených nemovitostech“ na základě výše uvedené Mandátní  
     smlouvy, a to s účinností ke dni 31. 12. 2015 
3. převod práv a povinností, které vyplývají z pracovně právních vztahů ke  
    dvěma zaměstnancům Městské realitní agentury, s.r.o., na statutární  
    město Havířov, a to s účinností ke dni 1. 1. 2016 
 
u k l á d á 
 
zaslat Městské realitní agentuře, s.r.o., oznámení o vypovězení Mandátní 
smlouvy a Rámcové smlouvy o dílo, a to s účinností ke dni 31. 12. 2015 

 
          Z: vedoucí OŠK 
          T: květen 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
714/15RM/2015 - Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  
                              pro školní rok 2015/2016____________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
p o v o l u j e  
 
výjimku z nejnižšího počtu žáků  Základní škole a Mateřské škole s polským 
jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro 
školní rok 2015/2016 
 
u k l á d á  
 
zahájit jednání se zřizovateli škol s polským jazykem vyučovacím, které se 
nachází v okolí Havířova, ohledně optimalizace docházky žáků do těchto škol 

  
Z: vedoucí OŠK  

          T: září 2015 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a 
Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 
příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 udělené Radou města 
Havířova  
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schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 
2015/2016 
uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše 
jmenované škole 

 
 
715/15RM/2015 - Jmenování členů komise RMH pro plánování sociálních služeb___________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zvýšení počtu členů komise RMH pro plánování sociálních služeb na 10  
 
j m e n u j e 
 
členy komise RMH pro plánování sociálních služeb: 
Ing. Urbancovou Bernardu 
Mgr. Ondříškovou Renátu 
MUDr. Dlábka Milana 
Solanu Ladislava 
Mgr. Čadovou Hanu 
Mgr. Skýbovou Ladislavu 
Valáška Petra 
Mgr. Tydlačkovou  Renatu 
Mgr. Stanislavu Goreckou  

 
 
716/15RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení__________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
u d ě l u j e   
 
1) souhlas podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
    ve znění pozdějších předpisů, aby Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt  
    také osobu užívající ubytovací zařízení s platností do 31. 12. 2015  
    dle přílohy č. 1 s úpravou dle návrhu členů RMH 
2) nesouhlas podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné  
    nouzi, ve znění pozdějších předpisů, aby Úřad práce ČR určil osobu, která  
    využívá ubytovací zařízení, jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2  
    s úpravou dle návrhu členů RMH 

             
p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj 

  Z: vedoucí OSV 
                                           T: květen 2015  
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717/15RM/2015 -„Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím,  
                              sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ – vyhlášení  
                              zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na  
    dodávky „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka  
    s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ano 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:     ano 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto  
    zájemcům:  
 

-  L I N E T spol. s r.o., Slaný - Želevčice čp. 5, 274 01  Slaný,  
      IČO: 00507814 

-  Žijte kvalitně spol. s.r.o., Vídeňská 166, 252 42  Vestec, IČO: 01474707 
-  ArjoHuntleigh s.r.o., Hlinky 118, 603 00  Brno, IČO: 46962549 
-  EUROTEC Medical, s.r.o., Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3,  

      IČO: 27601242  
-  Sezame Product s.r.o., Šalounova 446/59, 703 00  Ostrava-Vítkovice,      

      IČO: 28649010 
-  Invira s.r.o., Alejnikovova 1526/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 29446287  

 
4. varianty nabídky:    ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   07/2015 
    termín ukončení:    nejpozději do 90 dnů ode    
                                                                            dne podpisu smlouvy  
   
6. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 
7. ostatní podmínky:   -  záruční doba min. 24 měsíců 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  
    - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,     
      ve znění pozdějších předpisů – čestným prohlášením ne starším 90 dnů   
      ke dni podání nabídky 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady:  
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis  
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      z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starším 90   
     dnů ke dni podání nabídky 
   - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu     
     veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
     oprávnění či licenci 
 
10. technické kvalifikační předpoklady:  
      - seznam alespoň 2 významných dodávek ve formě čestného prohlášení    
        realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich  
        rozsahu a doby plnění, kdy dodávkou obdobného charakteru a rozsahu  
        se rozumí dodávka: 
        a) pro část 1 – elektrických polohovacích posteli ve finančním  
            rozsahu min. 500.000 Kč bez DPH 
        b) pro část 2 – sprchovacích lůžek ve finančním rozsahu  
            min. 180.000 Kč bez DPH 
        c) pro část 3 – pojízdných zvedacích židlí ve finančním rozsahu  
            min. 170.000 Kč bez DPH  

 
11. ekonomickou a finanční způsobilost:       
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit   
        veřejnou zakázku 
 
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
      člen:      náhradník:   
  
      1. Mgr. Daniel Vachtarčík    Ing. Eduard Heczko  
      2. MUDr. Milan Dlábek    Ing. Renáta Kochová 
      3. Róbert Masarovič, MSc.    Peter Hrabčák 
      4. Ing. Irena Chavíková    Ing. Pavel Šapošnikov 
      5. Bc. Naděžda Buriánová    Mgr. Hana Palyzová 
 
13. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 

 
p o v ě ř u j e  
 
MUDr. Milana Dlábka, ředitele příspěvkové organizace, podpisem  
dokumentů souvisejících s veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 
vybavení – Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím, sprchovací lůžka  
a pojízdné zvedací hygienické židle“ 
 
u k l á d á  
 
vyhotovit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací 
lůžka s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“  
dle tohoto usnesení 

                  
           Z: ředitel DsH 
           T: červen 2015 

 
 



 
USNESENÍ 

z 15. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.05.2015 

32 

718/15RM/2015 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  
                              do fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace a  
                              s pořízením hmotného investičního majetku___________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město  
1) převod částky 300.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
2) zapojení fondu investic na financování investiční akce „Hřiště pro   
    seniory na středisku Luna Domova seniorů Havířov“ ve výši 300.000 Kč 

 
           Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: červenec 2015 

 
 
719/15RM/2015 - Zapojení investičního fondu_________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení elektronického ovládání otevírání vstupních dveří příspěvkové 
organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. 
Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí, IČ 00847470, a zapojení investičního 
fondu v hodnotě 50 000 Kč. 

  
 
720/15RM/2015 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady_______ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  
    IČO  47677287,     dne 5.6.2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti  
    Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá  
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 
 
u k l á d á   
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 
bod 2. – Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle  
              návrhu představenstva 
bod 5. – Schválení roční účetní závěrky 2014 – hlasovat pro schválení  
              účetní závěrky dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 
              Rozdělení zisku za rok 2014 – hlasovat pro schválení dle Přílohy  
              č. 2 a Přílohy č. 4 
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bod 6. – Schválení Podnikatelského záměru rozvoje společnosti VIII.  
              – hlasovat pro schválení Podnikatelského záměru dle Přílohy č. 2  
              a Přílohy č. 5  
bod 7. – Volba členů představenstva – hlasovat pro zvolení člena  
              představenstva dle návrhu představenstva   

________________________________________________________________________________ 
 
721/15RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání  
                              řádné valné hromady______________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské  
    vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00  
    Ostrava, Mariánské Hory,  IČO  45193665 (dále jen „společnost“), dne  
    26. května 2015 od 10.00 hodin v hotelu Imperial Hotel Ostrava,  
    Tyršova 6, 702  00 Ostrava 2 
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

 
bod 2.  - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady  – hlasovat 

pro schválení  jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu 
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy   č. 2 

bod 3. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů 
zápisu a osob pověřených s čítáním hlasů  – hlasovat pro zvolení 
osob dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

bod 7. - 
 
 
 

Schválení  
a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a 

stavu jejího majetku za rok 2014, výroční zprávy za rok 2014, 
řádná účetní závěrka za rok 2014 – hlasovat pro schválení dle 
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4  

b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2014včetně stanovení výše, 
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku – hlasovat pro 
schválení dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5 

bod 8.  - Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2015 
včetně výroční zprávy za rok 2015 a zprávy o vztazích za rok 2015 
– hlasovat  pro určení auditora dle návrhu představenstva  
dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 

bod 9. - Volba 1 člena představenstva – hlasovat pro zvolení člena 
představenstva dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  
a dle Přílohy č. 7 

bod 10. - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva  
– hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce dle návrhu 
představenstva dle  Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 8 
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bod 11. - Volba 2 členů dozorčí rady – hlasovat pro zvolení členů dozorčí 
rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 9 

bod 12. - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady – hlasovat pro 
schválení smluv o výkonu funkce dle návrhu představenstva dle 
Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 10 

bod 13. - Změna stanov společnosti – hlasovat pro schválení změny stanov 
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 11 

 
s možností použití formy korespondenčního hlasování podle Článku 15 bod 11 
Stanov společnosti  

 
 
722/15RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR –  XIV. sněm ve dnech 21. – 22.5. 2015______________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR ve dnech  
    21. – 22. května  2015 v Clarion Congress Hotel Olomouc,  
    Jeremenkova 36, Olomouc 
2. program XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR dle Přílohy č. 1  

________________________________________________________________________________ 
 
723/15RM/2015 - Kompenzace předpokládaných finančních nákladů na výstavbu nového  
                              oplocení pozemku – Ing. Darina Vážanská_____________________________  

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
neschválit budoucí kompenzaci vynaložených finančních nákladů na výstavbu 
nového oplocení pozemku parc. čís. 1693 v k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 
prokázaných vynaložených nákladů na stavbu, max. 60.000 Kč  paní Ing. Darině 
Vážanské, trv. bytem Havířov - Prostřední Suchá, Hornická 839/17, PSČ 735 64 

 
 
724/15RM/2015 - OŘ/17/MP/15 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická  
                              a Těšínská - odmítnutí námitek______________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. obsah výzvy ke zrušení výběrového řízení OŘ/17/MP/15 - „Měření rychlosti  
    vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“ od společnosti CZECH  
    RADAR a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, IČO: 27164900, ve znění  
    přílohy č. 1 
 
 

http://www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/
http://www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/


 
USNESENÍ 

z 15. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.05.2015 

35 

2. obsah námitek stěžovatele Bezpečná ulice a.s., se sídlem Praha 4-Libuš,  
    Libušská 391/215, IČO: 24122734, proti zadávacím podmínkám veřejné  
    zakázky OŘ/17/MP/15 - „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická  
    a Těšínská“ ve znění přílohy č. 2 
 
o d m í t á  
 
výzvu ke zrušení výběrového řízení OŘ/17/MP/15 - „Měření rychlosti vozidel  
na komunikacích Dělnická a Těšínská“ od společnosti CZECH RADAR a.s.,  
se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, IČO: 27164900, jakožto námitky proti 
zadávacím podmínkám s odůvodněním uvedeným v příloze č. 3 
 
n e v y h o v u j e 
 
námitkám stěžovatele Bezpečná ulice a.s., se sídlem Praha 4-Libuš,  
Libušská 391/215, IČO: 24122734, proti zadávacím podmínkám veřejné  
zakázky OŘ/17/MP/15 - „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická  
a Těšínská“ z důvodů uvedených v příloze č. 4 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení OŘ/17/MP/15 - „Měření rychlosti vozidel na komunikacích 
Dělnická a Těšínská“ společnost AŽD Praha s.r.o., se sídlem 106 17  Praha, 
Žirovnická 3146/2, IČO: 48029483, pro nesplnění požadavků podle ust. § 71 
odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, z důvodů uvedených v příloze č. 5 
 
r o z h o d l a  
 
o výběru nabídky na veřejnou zakázku OŘ/17/MP/15 - „Měření rychlosti vozidel 
na komunikacích Dělnická a Těšínská“  společnosti  GEMOS CZ, spol. s r.o.,  
se sídlem 250 88  Čelákovice, B. Smetany 1599, IČO: 25065238,: 
- s nabídkovou cenou 1 154 400,00 Kč bez DPH vypočítanou z měsíčního  
  nájemného jednoho zařízení za prvních 24 měsíců ve výši 15 700,00 Kč bez  
  DPH (18 997,00 Kč vč. DPH) a z částky za propojení programového vybavení  
  s pohledávkovým systémem ve výši 24 000,00 Kč bez DPH (29 040,00 Kč  
  vč. DPH) a 
- s uvedením ve smlouvě měsíčního nájemného jednoho zařízení po uplynutí  
  prvních 24 měsíců ve výši 15 500,00 Kč bez DPH (18 755,00 Kč vč. DPH) 
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu k podpisu 
    

Z: ředitel MP Havířov 
        T: nejpozději do 15 dnů  
                                                                                             po marném uplynutí  
                                                                                             lhůt pro podání  
                                                                                             námitek a návrhu  
                                                                                             k ÚOHS 
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725/15RM/2015 - Změna organizační struktury a počet zaměstnanců MMH_______________ 
 
Rada města Havířova 
  
z ř i z u j e 
 
s účinností od  1.11. 2015 v organizační struktuře Magistrátu města Havířova 
správní odbor 
 
s c h v a l u j e 
 
s účinností od 1.11. 2015 změnu názvu správního oddělení odboru vnitra a 
živnostenský úřad na oddělení dopravních přestupků, 
 
z a ř a z u j e 
 
s účinností od 1.11. 2015 oddělení dopravních přestupků do správního odboru, 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova mimo zaměstnance 
veřejně prospěšných prací a zaměstnanců dočasně zaměstnaných k realizaci 
dotovaných projektů na: 
1. 302 s účinností od 01.07.2015, 
2. 306 s účinností od 01.11.2015, 
3. 310 s účinností od 01.01.2016. 

 
u k l á d á 
 
předložit návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Havířova  

 
          Z: tajemník MMH 
          T: 10/2015 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních 
územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů na obsazení funkce 
vedoucího správního odboru 

                     
 
726/15RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru správy a rozvoje majetku_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
výběrové řízení vyhlášené na obsazení funkce vedoucího odboru správy a 
rozvoje majetku Magistrátu města Havířova 
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s c h v a l u j e  
 
vyhlášení nového výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na 
obsazení funkce vedoucího odboru správy a rozvoje majetku Magistrátu města 
Havířova 

 
 
727/15RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Tourcoing ve Francii  

ve dnech 7. - 10.5.2015______________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Tourcoing ve Francii ve dnech  
7. - 10.5.2015, dle důvodové zprávy 

 
 
728/15RM/2015 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku_____________________________                                             

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o bezúplatného převodu majetku ČR - Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, 
 
- 2 ks dýchací přístroje DRAGER PA 94+, rok pořízení 2001, pořizovací  
  cena za 1 ks      36639,04,- Kč (umístění: JSDH Havířov Životice) 
- 2 ks kompozitní láhve 6,8 l, rok pořízení 2002, pořizovací cena za 1 ks   
  19247,51,- Kč    (umístění: JSDH Havířov Životice) 
   
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem smlouvy 
o bezúplatném převodu majetku dle přílohy č. 1. 

          
                                    Z: vedoucí OKP  
                         T: 30.6.2015 
 
 
729/15RM/2015 - Změna v Komisi rozvojové Rady města Havířova_______________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci Ing. Petra Smrčka na funkci člena Komise rozvojové Rady města 
Havířova  
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j m e n u j e  
 
do funkce člena Komise rozvojové Ing. Břetislava Petra dle návrhu uvedeného 
v důvodové zprávě 

 
 
730/15RM/2015 - Změny v Občanských komisích Rady města Havířova___________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci pana Ivo Zydroně na funkci člena Občanské komise č. 5 a pana Jiřího 
Koďouska na funkci člena Občanské komise č. 2 z důvodů uvedených 
v přílohách č. 3 a č. 4 
 
j m e n u j e  
 
na základě návrhů uvedených v přílohách 
1. do Občanské komise č. 5 pro část města Havířov-Šumbark 
    - pana Radima Křena do funkce člena, dle přílohy č. 2 
    - pana Jana Maryšku do funkce člena, dle přílohy č. 2 
    - pana Vladimíra Talagu do funkce člena, dle přílohy č. 1 
2. do Občanské komise č. 2 pro část města Havířov-Dolní Datyně  
    - paní Naděždu Mojovou do funkce členky, dle přílohy č. 4 
3. do Občanské komise č. 1 pro část města Havířov-Bludovice 
    - Bc. Blanku Mandákovou do funkce členky  
    - pana Rostislava Lacioka do funkce člena 
    - pana Zygmunda Grudzinského do funkce člena, dle přílohy č. 5 

________________________________________________________________________________ 
 
731/15RM/2015 - ZPŘ/16/OŠK/15 - „Zahradní mobiliář do MŠ a jeslí v Havířově“  
                              - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nabídky___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení ZPŘ/16/OŠK/15 - „Zahradní mobiliář do MŠ a jeslí v 
Havířově“ společnost HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem 736 01   
Havířov-Dolní Datyně, Zemědělská 6/145, IČO: 47666331, pro nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů  
popsaných v příloze 
 
r o z h o d l a  
 
o výběru nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/16/OŠK/15 - „Zahradní mobiliář do 
MŠ a jeslí v Havířově“ společnosti  FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem 618 00  
Brno, Faměrovo náměstí 31/29, IČO: 28341627, s  nabídkovou cenou 2 271 
470,00 Kč bez DPH (2 748 479,00 Kč vč. DPH) 
 



 
USNESENÍ 

z 15. schůze Rady města Havířova 
konané dne 20.05.2015 

39 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče, oznámení o výběru nabídky, kupní smlouvy a dalších dokumentů 
souvisejících s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/16/OŠK/15 - „Zahradní 
mobiliář do MŠ a jeslí v Havířově“ 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit rozhodnutí o vyloučení a o výběru nabídky na profilu zadavatele 

 
Z: vedoucí OPS 

          T: 22.5.2015 
 

2. předložit kupní smlouvu k podpisu  
   

Z: vedoucí OŠK 
          T: 6/2015 
 
 
732/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady - Schválení programu jednání valné hromady_  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
s c h v a l u j e 
 
program jednání valné hromady MRA, s.r.o.: 
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  
    rok 2014 
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  
    ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za  
    rok 2014 
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti  
    - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 
    - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti, resp. způsobu  
      úhrady ztrát, za rok 2014 
    - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou      
      ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
      ovládající osobou za rok 2014 
    - o výsledcích kontrolní činnosti 
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a o výši a výplatě podílu   
    na zisku společnosti orgánům společnosti 
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v o l í  
 
Předsedu valné hromady: Bc. Daniela Pawlase, primátora města  
Skrutátora: Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora 
Zapisovatele: Vladimíru Mikulášovou, referentku odboru kancelář primátora 
2. ověřovatele zápisu: Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora 

 
  
733/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
                              a stavu jejího majetku za rok 2014___________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov – Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní 
agentura s.r.o. za rok 2014 ve znění dle přílohy č. 1 

 
 
734/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a  
                              osobou  ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
                              ovládající osobou za rok 2014________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov – Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami  ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 ve znění 
dle přílohy č. 1 

 
 
735/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti o  
                              přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání návrhu na  
                              rozdělení zisku za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi  
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                              ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a  osobami  
                              ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014, k návrhu odměn  
                              orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti___________________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov – Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
Vyjádření dozorčí rady společnosti  
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a  osobou  
  ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
  ovládající osobou za rok 2014 
- k návrhu odměn orgánům společnosti  
- o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy 

 
 
736/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2014__ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov – Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
s c h v a l u j e  
 
Řádnou účetní závěrku za rok 2014 dle přílohy č. 1- 4 

 
 
737/15RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2014  
                              a rozdělení odměn orgánům společnosti ve znění dle přílohy k bodu  

č. 5 programu_____________________________________________________  
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov – Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
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zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
s c h v a l u j e  
 
Rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a rozdělení odměn orgánům společnosti 
ve znění dle přílohy č. 1 

 
 
738/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - schválení programu jednání valné hromady__________________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
 
s c h v a l u j e 
 
program jednání valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. v souladu 
s pozvánkou dle přílohy č. 1  
 
v o l í  
 
Předsedu valné hromady: Bc. Daniela Pawlase, primátora města  
Skrutátora: Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora 
Zapisovatele: Vladimíru Mikulášovou, referentku odboru kancelář primátora 
Druhého ověřovatele zápisu: Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora 

 
 
739/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  
                              majetku za rok 2014_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 
ve znění dle příloh č.1 až 3  

________________________________________________________________________________ 
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740/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a  
                              mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za  
                              rok 2014_________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
741/15RM/2015 - 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 § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305,  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vyjádření dozorčí rady společnosti: 
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 
2. o přezkoumání návrhu na způsob úhrady ztráty  za rok 2014 
3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobu  
    ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
    ovládající osobou za rok 2014 
4. o výsledcích kontrolní činnosti 
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
742/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305  
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s c h v a l u j e 
 
řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění dle příloh č.1 a č. 2    

________________________________________________________________________________ 
 
743/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady – Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 2014_____________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
 
s c h v a l u j e  
 
v souladu s ustanovením Článku XI Společenské smlouvy společnosti ZÁMEK 
Havířov, s.r.o. úhradu ztráty za rok 2014 ve výši 546 956,28 Kč dle přílohy č. 1  

________________________________________________________________________________ 
 
744/15RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady – Různé__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305  
 
u k l á d á  
 
jednatelům společnosti zajistit provedení forenzního auditu hospodaření 
společnosti za roky 2012, 2013 a 2014 

 
Z: jednatelé 
T: neprodleně 

 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                                                           náměstek primátora pro ekonomiku  

a správu majetku  
 

 
K bodu č. 3 schváleného programu ve věci přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 
Havířova nebylo přijato usnesení.  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/45 583/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 09.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 16. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.06.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 16. schůzi Rady města Havířova, konané dne 03.06.2015  

 
745/16RM/2015 - Zvolení ověřovatelky 16. schůze RMH, konané dne 03.06.2015 
 
746/16RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu ze 15. schůze RMH, konané dne 20.05.2015 
 
747/16RM/2015 - Schválení programu 16. schůze RMH konané dne 03.06.2015 
 
748/16RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
749/16RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
750/16RM/2015 - Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti  

bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov 
 

751/16RM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 1. úprava 
 
752/16RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 
 

753/16RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi  
zřízenými statutárním městem Havířov        
 

754/16RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  
prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního 
majetku 
 

755/16RM/2015 - Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku statutárního  
města Havířova  
 

756/16RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
„Ostatní dotace a dary“  
 

757/16RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  
odboru školství a kultury 
 

758/16RM/2015 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  
města Havířova 

 
759/16RM/2015 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2014-2015 

 
760/16RM/2015 - Návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných  

tříd základních škol ve Sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu 
,,Pohybová výchova“     
 

761/16RM/2015 - Záměr prodeje části pozemků  parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark 
 

762/16RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      
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763/16RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark 
 
764/16RM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže      
 
765/16RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026  

„ Areál volného času Havířov“ 
 
766/16RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova –  

části města Prostřední Suchá             
 

767/16RM/2015 - Výkup pozemku  parc.č. 2471,  k.ú. Prostřední Suchá           
 
768/16RM/2015 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „Sesuv svahu na ul. Svážná“ 
 
769/16RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka  

v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Prostřední Suchá 
 

770/16RM/2015 - Zřízení  služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01  
Havířov Žermanická přehrada“,  na pozemku parc. č. 4340, 
v k.ú. Havířov - město   
 

771/16RM/2015 - Poskytnutí finančního daru na vybudování kanalizační přípojky pro  
nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice 
 

772/16RM/2015 - Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská  
 

773/16RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
 

774/16RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 

775/16RM/2015 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá 
 
776/16RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
777/16RM/2015 - Pronájem části nemovité věci  
 
778/16RM/2015 - Žádost o započtení nákladů na opravu podlahy 
 
779/16RM/2015 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci 
 
780/16RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku 
 
781/16RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– Ing. Petr Klimša 
 
782/16RM/2015 - Pronájem plynárenského zařízení 
 
783/16RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci 
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784/16RM/2015 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ  (IČ 26721511) na akci  
„Bezpečnost a ochrana dětí  a  mládeže  ve statutárním městě Havířov“  
v rámci grantového řízení „Oranžový přechod pro rok 2015“ 
 

785/16RM/2015 - Akce “Havířov v pohybu 2015” – žádost o nadační příspěvek  
z NADACE ČEZ 
 

786/16RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

787/16RM/2015 - OŘ/55/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/OIV/2014 
 

788/16RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  
majetku – oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. III 
 

789/16RM/2015 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -  změna  
podmínek zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce 
 

790/16RM/2015 - Stavba č. 3026 „Areál volného času Havířov“ – Smlouva o právu provést  
stavbu 
 

791/16RM/2015 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ – uzavření Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014       
  

792/16RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
793/16RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 26. – 55. 
 
794/16RM/2015 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)  

formou spořicího účtu         
 

795/16RM/2015 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016 
 

796/16RM/2015 - Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT (Centrum  
informačních a komunikačních technologií) v roce 2015 – vyhlášení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby) 
 

797/16RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
 
798/16RM/2015 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.   
 
799/16RM/2015 - Změny zástupců města v obchodních společnostech 
 
800/16RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  

organizací Městská knihovna Havířov  
  

801/16RM/2015 - Vyřazení investičního majetku z evidence PO SSRZ Havířov   
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802/16RM/2015 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
 
803/16RM/2015 - Souhlas s přijetím věcných darů 
 
804/16RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního majetku Domovem  

seniorů Havířov, příspěvková organizace  
 

805/16RM/2015 - Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady  
Depos Horní Suchá, a.s.  
 

806/16RM/2015 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2015 - floristická soutěž  
„Pohádkové postavičky z podzemí“  
 

807/16RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Jastrzębie Zdrój v Polsku 
ve dnech 13. – 14.6.2015 
 

808/16RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic (Slovensko)  
ve dnech 12. 6. - 14. 6. 2015 
             

809/16RM/2015 - Změna v Komisi pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)  
Rady města Havířova  
 

810/16RM/2015 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti 
 
811/16RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady 
 
812/16RM/2015 - Rezignace na výkon funkce vedoucího odboru komunálních služeb 
 
813/16RM/2015 - Návrh na odepsání pohledávky 
 
814/16RM/2015 - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 16. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.06.2015 

 
745/16RM/2015 - Zvolení ověřovatelky 16. schůze RMH, konané dne 03.06.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatelku zápisu z 16. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 03.06.2015 

                                                                     Bc. Alenu OLŠOKOVOU 
 

 
746/16RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu ze 15. schůze RMH, konané dne 20.05.2015_______  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 15. schůze Rady města Havířova, konané  
dne  20.05.2015  

 
 
747/16RM/2015 - Schválení programu 16. schůze RMH konané dne 03.06.2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 16. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 03.06.2015 dle upravené přílohy 

 
  
748/16RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

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

 
635/14RM/2015 Kup si svou sochu – vyhodnocení cenových nabídek na 

odkoupení dřevěných soch 
647/14RM/2015 Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – 

Restaurace v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov 
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649/14RM/2015 Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
709/15RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity  
711/15RM/2015 Zřízení přípravné třídy v ZŠ Žákovská od 1. 9. 2015  

 
v y p o u š t í 

 
1814/31RM/2012 Prodlužování nájemních smluv u obecních bytů 

v návaznosti na usnesení RMH č. 1439/24RM/2011 ze 
dne 2.11.2011 – překročení stanovených limitů počtu 
osob v bytě 

3654/53RM/2013 Úprava nájemného u bytů s věcně usměrňovaným 
nájemným ve vlastnictví města Havířova  

4431/65RM/2013 Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 
bytům v majetku města Havířov       

5244/78RM/2014 Úprava nájemného v bytech, ve kterých bude zřízeno 
místo podnikání (sídlo) a organizační složky fyzických 
osob (liší-li se od bydliště) nebo sídlo právnické osoby 

545/12RM/2015 Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-
Šumbarku, pronájem části pozemků  

594/14RM/2015 VZ/15/MP/15 – Rekonstrukce městského kamerového 
dohlížecího systému – vyhlášení zadávacího řízení 

598/14RM/2015 „Dodávka RTN“ – zahájení zadávacího řízení na 
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

656/14RM/2015 Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností“  - dodatek smlouvy        

683/15RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
704/15RM/2015 Výpověď nájemní smlouvy 
712/15RM/2015 Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského 

zařízení 
713/15RM/2015 Návrh změny správy nemovitého majetku svěřeného 

školským příspěvkovým organizacím  
 
  
749/16RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
 
- č. 20, o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7  Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č. 3, o velikosti 0+2 na ulici Juruje Gagarina 1505/28 Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č. 13, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1152/10 Havířov- Podlesí  
   ………… 
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- č. 1, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1201/36  Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č. 3, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 749/4b  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1204/42  Havířov- Podlesí  
   ………… 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za 
předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 15.6.2015 
 
 
750/16RM/2015 - Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti  

bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířov 
 
schválit 
1. záměr přijetí úvěru na realizaci prací ke snížení energetické náročnosti  
    bytových domů v majetku města od r. 2016 ve výši 160 000 tis. Kč 
2. vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru s tím, že úvěr bude na 7 let 
    s pevnou úrokovou sazbou, z toho 2 roky čerpání úvěru a 5 let splácení jistiny  
    v 60-ti měsíčních splátkách  

Z: vedoucí EO 
                              

uložit  
předložení smlouvy o přijetí úvěru ke schválení Zastupitelstvu města Havířova 

 
Z: vedoucí EO 
T: do 31.12.2015 

 
 
751/16RM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 1. úprava________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit upravený plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2015 včetně 
finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2015 dle příloh 
č.1 a č.2. 
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752/16RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí   
informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a 
majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za I. čtvrtletí 2015  
dle důvodové zprávy 
schválit  
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově“  
1. v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:  
    a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570  
        o částku 31.950,- Kč na nákup dětských šlapacích aut,  
    b) Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754  
        o částku 40.500,- Kč na nákup jízdních kol, cyklistických přileb a chráničů  
        na lokty a kolena 
2. Městské policii Havířov 
    a) ve výši 4 000,- Kč  
        na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte se bránit“  
    b) ve výši 847 000,- Kč  
        na finanční krytí VZ/13/MP/15 – Rekonstrukce radiové sítě městské policie    
        – II. etapa  
    c) ve výši 235 950,- Kč  
        na úhradu poskytovaných služeb elektronických komunikací společnosti  
        PODA a.s., připojení Městského kamerového dohlížecího systému  
        pro rok 2015 
    d) o částku 45 000,-Kč na nákup 5 maket strážníka městské policie  
        včetně nosné konstrukce a podstavce 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na 
provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany 
osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu 
úprav rozpočtu IV. na rok 2015       

        
 
753/16RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi  

zřízenými statutárním městem Havířov_______________________________        
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
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1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57    
    okres Karviná (IČO: 61988600) v celkové výši 30 000,00 Kč: 
 
    - 5 000,00 Kč od společnosti GASCONTROL, společnost s r.o.,  
      Nový Svět 1407/59a,735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 46578021, 
    - 20 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
      Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 61974706, 
    - 5 000, 00 Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s.,  
      Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601, 
 
na pokrytí nákladů souvisejících s akcí vybudování sportovně kondiční stezky 
pro žáky 
 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 
 
    - ve výši 10 000,00 Kč od společnosti Galenika dental s.r.o.,  
      Bratr. Veverkových 2874/1, 733 01 Karviná – Hranice (IČO: 29454581)  
      – zakoupení digitálního pianina Yamaha Arius YD P - 141 

 
 
754/16RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního 
majetku__________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. příspěvkovým organizacím města v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,  
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
    převody částek z rezervního fondu do fondu investic takto: 
 
    - Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570)  
      - 150 000,00 Kč na zastřešení a vytvoření stínící boční stěny - dokončení  
       stavby ,,Zahradní pódium“ 
 
    - Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596)  
      - 95 000,00 Kč na zakoupení dvou elektrických sporáků do školní kuchyně 
 
2. pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi takto: 
 
    - Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570)  
      v pořizovací ceně cca 190.000,- Kč včetně DPH: 
      - zastřešení a vytvoření stínící boční stěny – dokončení stavby ,,Zahradní   
      pódium“ 
 
    - Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
      organizace (IČO: 48805271) v pořizovací ceně cca 175.786,38 Kč  
      včetně DPH: 
      - plynový varný kotel GHa o objemu 200 litrů 
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    - Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
      (IČO: 62331230)  v pořizovací ceně cca 90.000,- Kč včetně DPH: 
      - školní rozhlas 
 
    - Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596)  
      v pořizovací ceně cca 91.960,-  Kč včetně DPH 
      - 2 ks elektrický sporák AZBER (45.980,- Kč/ks) 

 
 
755/16RM/2015 - Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku statutárního  

města Havířova___________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
  
informaci o výpovědi Smlouvy o dílo č. 640/OŠK/2008 ze dne 24. 7. 2008  
ze strany městského kronikáře Mgr. Jozefa Pintéra 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku statutárního města  
    Havířova dle přílohy č. 1 

 
Z: vedoucí OŠK 

        T: červen 2015 
 
2. jmenování členů Hodnotící komise pro výběr kronikáře/kronikářky: 
    Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 
    Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury 
    Martin Taussig, předseda Kulturní a letopisecké komise RMH 
    Mgr. Dagmar Kotajná, místopředsedkyně Kulturní a letopisecké komise RMH 
    Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 
    Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
    Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka Městské knihovny Havířov 
    Iveta Kočí Palkovská, členka ZMH 
 

          Z: vedoucí OŠK 
          T: září 2015 
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756/16RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
„Ostatní dotace a dary“____________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědo mí  
 
žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy 

 
ze sportovní sféry: 
1. Capoeiry Havířov, IČ: 75 15 26 65, o přehodnocení poskytnuté dotace  
    na činnost klubu v roce 2015, 
2. L.E.A.D. Parkouru z.s., IČ: 03 53 12 44, na činnost klubu v roce 2015 
 
z mimosportovní sféry: 
1. Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové  
    organizaci, IČ: 70 63 18 08, na úhradu nákladů na poskytování péče o občana  
    města Havířova, 
2. NIPI bezbariérového prostředí, o.p.s., IČ: 27 16 30 59, na konzultační činnost, 
3. Občanského sdružení INTEGRA OPAVA, IČ: 26 60 14 86, na úhradu nákladů  
    za pobytovou sociální službu poskytovanou dlouhodobě občanu města  
    Havířova, 
4. Profa Kids Havířov o.p.s., IČ: 01 55 09 42, na činnost mažoretkového souboru  
    Bedrunky a Cheerleaders Čiperky Havířov v roce 2015, 
5. Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov – Město, IČ: 66 18 29 81,  
    na projekt „Fungující hodiny a věži kostela“, 
5. Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, IČ: 70 99 71 36,  
    na úhradu nákladů na ambulantní sociální službu poskytovanou dlouhodobě  
    občanu města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu     
    statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
 
    15 000,- Kč  Capoeiře Havířov, IČ: 75 15 26 65, na navýšení dotace  
                             na činnost klubu v roce 2015 
 
2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 
 
    4 000,- Kč Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením  
                             Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ: 70 63 18 08, na úhradu 
                             nákladů na poskytování péče o občana města Havířova, 
 
    4 000,- Kč Občanskému sdružení INTEGRA OPAVA, IČ: 26 60 14 86,  
                             na úhradu nákladů za pobytovou sociální službu poskytovanou  
                             dlouhodobě občanu města Havířova, 
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  35 000,- Kč Profa Kids Havířov o.p.s., IČ: 01 55 09 42, na činnost  
                             mažoretkového souboru Bedrunky a Cheerleaders Čiperky  
                             Havířov v roce 2015, 
 
  30 000,- Kč Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov – Město,  
                             IČ: 66 18 29 81, na projekt „Fungující hodiny na věži kostela“, 
 
    4 000,- Kč Sociálním službám Karviná, příspěvkové organizaci,  
                             IČ: 70 99 71 36, na úhradu nákladů na ambulantní sociální  
                             službu poskytovanou dlouhodobě občanu města Havířova 
 
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci 
 

Z: vedoucí OŠK 
T: červen 2015 

 
n e s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
 
    45 000,- Kč  L.E.A.D. Parkouru z.s., IČ: 03 53 12 44,  
                              na činnost klubu v roce 2015 

 
2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 
    
    15 000,- Kč  NIPI bezbariérovému prostředí, o.p.s., IČ: 27 16 30 59,  
                              na konzultační činnost 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle 
důvodové zprávy 
 
ze sportovní sféry: 
1. České olympijské a.s, IČ: 25 26 87 08, na projekt „Odznak všestrannosti  
    Olympijských Vítězů“, 
2. Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ: 65 46 81 04, na nákup  
    překážek pro požární sport, 
3. Sportovního klubu moderní gymnastiky Havířov, IČ: 26 59 51 09,  
    o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015, 
4. Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČ: 48 80 63 23, o navýšení dotace 
    na činnost klubu v roce 2015, 
5. Střední školy a základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace,  
    IČ: 13 64 42 97, o navýšení dotace na provoz krytého bazénu  
    v Havířově – Šumbarku 
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z mimosportovní sféry: 
1. Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČ: 18 05 59 58,  
    na činnost skautského střediska v roce 2015, 
2. Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČ: 18 05 59 58,  
    na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“, 
3. Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, z.s., Český Těšín,  
    IČ: 00 44 27 71, na úhradu nákladů spojených s organizací  
    26. Festiwalu PZKO, 
4. Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov,   
     o.p.s, IČ: 25 84 08 86, na provoz vysoké školy v roce 2015 
 
schválit 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
 
    30 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ: 65 46 81 04,  
                             na nákup překážek pro požární sport, 
 
    50 000,- Kč Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov,  
                             IČ: 26 59 51 09, na navýšení dotace činnost na klubu  
                             v roce 2015, 
 
  100 000,- Kč Střední škole a základní škole, Havířov – Šumbark,  
                             příspěvkové organizaci, IČ: 13 64 42 97, na navýšení dotace 
                             na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku 
 
2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 
 
    50 000,- Kč Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s.,  
                             IČ: 18 05 59 58, na činnost skautského střediska v roce 2015, 
 
    15 000,- Kč  Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s.,  
                             IČ: 18 05 59 58, na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“, 
 
    50 000,- Kč Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního  
                             vzdělávání Havířov, o.p.s, IČ: 25 84 08 86, na provoz  
                             vysoké školy v roce 2015. 

 
3. uzavření věřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci 
 
neschválit 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
 
    155 000,- Kč České olympijské a.s., IČ 25 26 87 08, na projekt 
                             „Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů“, 
 
 2 000 000,- Kč Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČ: 48 80 63 23,  
                             na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015 
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2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 

 
    100 000,- Kč Polskému kulturně-osvětovému svazu v České republice, z.s.,  
                             Český Těšín, IČ: 00 44 27 71, na úhradu nákladů spojených 
                             s organizací 26. Festiwalu PZKO 

 
 
757/16RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  

odboru školství a kultury___________________________________________ 
 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z 
rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám v celkové výši 587.840,- Kč na dofinancování plavání takto: 
 
64.240,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,  
                             příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 22)  
 
20.680,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice  
                             Frýdecká, příspěvková organizace (IČO:  48 80 52 89)  
 
43.120,- Kč          Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284  
                             okres Karviná (IČO:  48 80 55 13)  
 
50.600,- Kč    Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

                (IČO:  62 33 12 21)  
 
25.080,- Kč    Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres  
                             Karviná, příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 65)  
 
44.000,- Kč    Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres  
                             Karviná (IČO:  48 80 54 24)  

                                                           
17.160,- Kč    Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  
                             Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO:  61 98 86 00)  
 
 34.760,- Kč    Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres  
                             Karviná, příspěvková organizace (IČO:  62 33 12 48)  

 
40.480,- Kč Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151  
                             okres Karviná (IČO:  48 80 54 75)  
 
63.800,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres  
                             Karviná, příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 14)  
 
40.040,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres  
                             Karviná, příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 31)  
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44.880,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží,  
                             příspěvková organizace (IČO:  48 80 52 71)  

 
  7.040,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem  
                             vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková  
                             organizace (IČO: 75 02 75 77) 
18.040,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres  
                             Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70 95 81 49)  
 
 28.160,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,  
                            příspěvková organizace (IČO: 75 02 75 69)  

   
 45.760,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres  
                             Karviná (IČO:  62 33 12 30)  

                                                             
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015 o výše uvedené 
částky  

             
 
758/16RM/2015 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

města Havířova___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 01. 07. 2015, s výjimkou 
bodu 1. článku VIII, který nabývá účinnosti od 1.2.2016 
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

 
 
759/16RM/2015 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2014-2015_____ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období od 1.11.2014 - 
31.3.2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 
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u k l á d á 
 
připravit návrh dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 s Technickými 
službami Havířov a.s., IČ: 25375601, se sídlem Karvinská 66/1461, Havířov-
Město, kterým se upravuje článek II. Cena, odst. 2. – cena za provádění zimní 
údržby v r. 2015 je stanovena ve výši 13 209 677,- Kč vč. DPH  
(10 917 088,- Kč bez DPH) 

 
              Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2015    
   
 
760/16RM/2015 - Návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných  

tříd základních škol ve Sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu 
,,Pohybová výchova“_______________________________________________     
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her 
vybraných tříd základních škol ve sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“  
a projektu  ,,Pohybová výchova“ od školního roku 2015/2016 dle důvodové 
zprávy 
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části odboru školství 
a kultury (OJ 3) o částku 122. 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. 
na rok 2015  

 
 
761/16RM/2015 - Záměr prodeje části pozemků  parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark_____ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře 
cca 135 m2 a  parc.č. 43 o výměře cca 370 m2 včetně případných trvalých porostů 
a zpevněné plochy, kat. území Šumbark panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, 
MBA., bytem …………, za účelem rozšíření poskytovaných služeb u Sanatoria 
ul. Kochova – pro umístění odpočinkové klidové zóny a vybudování parkoviště 
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762/16RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže______________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, 
odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2909-6b/2015 a nově označenou jako 
pozemek parc.č. 1195/363 o výměře 2 m2,  k.ú. Prostřední Suchá paní Haně 
Timkové, bytem ……………………, pod již postavenou garáží  

 
 
763/16RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 190 
m2, kat. území Šumbark  panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem 
…………, za účelem vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření parkoviště 
pro klienty zdravotnického zařízení, a to za  tržní cenu   
490,- Kč/m2 (tj. cca 93 100,- Kč) + 2 280,- Kč za zpracování znaleckého posudku 

 
 
764/16RM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže_____________________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 1338/64, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou 
geometrickým plánem č. zak. 2910-1/2015 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1338/104 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jánu Leňkovi, 
bytem ……………………, pod již postavenou garáží  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 320,- Kč (tj. 580,- Kč/m2)   
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765/16RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026  
„ Areál volného času Havířov“______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit pro účely realizace stavby č. 3026 „Areál volného času Havířov“ výkup 
pozemku parc.č. 4023  k.ú. Havířov-město o výměře 3821 m2 a venkovních 
úprav (modelářské dráhy, zpevněné asfaltové plochy, plotu a ocelových vrat)  
od vlastníka:  
Leteckomodelářský Klub METEOR Havířov, se sídlem Havířov-Město, 
Marušky Kudeříkové 1143/14, IČO 63025019, a to za cenu dle znaleckého 
posudku v celkové výši 1 686 730,- Kč (pozemek za cenu 916 150,- Kč tj. cca 
239,80 Kč/m2 a venkovní úpravy za cenu 770 580,- Kč) s tím, že kupní cena 
bude uhrazena ve splátkách:  
při podpisu kupní smlouvy bude uhrazena částka za pozemek a zbývající část 
kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 31.3.2016 

 
 
766/16RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá_______________             
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit  
1. část usnesení ZMH č. 76/3ZM/2015, ze dne 26. 1. 2015, v bodě A26,  
    k pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, kterým byla schválena  
    hodnota pozemkové služebnosti ve výši 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice.  
    povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
                   Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143  
 
2. část usnesení ZMH č. 1178/26ZM/2014, ze dne 21. 6 2014, v bodě  C2a),  
    k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 2342, 2348, 2365, kterým byla  
    schválena hodnota pozemkové služebnosti ve výši 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks  
    šachtice,  
    povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
                   Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143  
 
schválit  
v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá “  
1. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení,  
    provozování a udržování kanalizační stoky a zemní kabelové přípojky NN,  
    ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,  k pozemku   
    k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, v rozsahu 708 m2,  
    dle GP č. 2894-239/2014  
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    povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
                   Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143,  
    hodnota pozemkové služebnosti: 250,- Kč/m2 + DPH + 3.000,- Kč/1 ks     
    šachtice + DPH,  
    tj. 250,- x 708 + 3.000,- x 2 = 177.000,- + 6.000,- = 183.000,- Kč 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení,  
    provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného,  
    statutárního města Havířova, k pozemkům  k.ú. Prostřední Suchá,  
    parc. č. 2342, 2348, 2365, v celk. rozsahu 205,41 m2 dle GP 2826-50G/2013 
    povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
                   Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143  
    hodnota pozemkové služebnosti: 250,- Kč/m2 + DPH + 3.000,- Kč/1 ks  
    šachtice + DPH,  
    tj. 250,- x 204,41 + 3.000,- x 1 = 51.103,- + 3.000,- = 54.103,-Kč 
 
3. výkup zbytkového pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/20,  
    ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 m2, která navazuje   
    na pozemek  k.ú. Prostřední Suchá, parc. 1409/25 o výměře 950 m2,  
    který nabude město do vlastnictví kupní smlouvou na    
    základě usnesení č. 76/3ZM/2015, ze dne 26. 1. 2015, bod B1,      
    prodávající:  Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,   
                         Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143  
    kuní cena: je stanovena dle znaleckého posudku, jako cena tržní, 
    za oba pozemky celkem činí 145.800,-Kč 

 
 
767/16RM/2015 - Výkup pozemku  parc.č. 2471,  k.ú. Prostřední Suchá___________________           

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit výkup  pozemku parc.č. 2471, lesní pozemek o výměře 1701 m2  
v kat. území Prostřední Suchá, včetně trvalých porostů, ve spoluvlastnictví  
manželů Czapka Jiří a Czapková Dáša, oba bytem …………………… a 
manželů Konečný Miroslav a Konečná Vlasta, oba bytem ……………………  
za navrhovanou smluvní cenu ve výši 42 525,- Kč (tj. 25,- Kč/m2) 

 
 
768/16RM/2015 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „Sesuv svahu na ul. Svážná“___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“ zřízení věcného 
břemene – služebnosti na části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice  
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ve vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, 
Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 
421 96 454, zast. Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy 
spočívající v právu zřízení, provozování, umístění a zajištění erozní rýhy 
přírodním žebrem z kamene v délce cca 50 m a v rozsahu cca 293 m2 na 
pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním erozní rýhy ve 
prospěch oprávněného statutárního města Havířova, jakožto vlastníka stavby, 
hodnotu věcného břemene služebnosti: 250,- Kč/m2, v rozsahu dle 
geometrického plánu, nejméně však 10.000,- Kč + DPH a úplatu po dobu 
provádění stavby na pozemku v rozsahu cca 2.084 m2 do uzavření smlouvy  
o věcném břemeni – služebnosti ve výši 4.785,- Kč bez DPH za každý započatý 
měsíc  

             
 
769/16RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka  

v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Prostřední Suchá__________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pro účely realizace  stavby  č.14004 „Úprava Životického  potoka  
v ř. km  0,000 – 0,450“ 
 
1. výpůjčku části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/18  a právo  
    provést stavbu části gabionové opěrné zídky v rozsahu cca 14 m2,  
    stavebníkovi statutárnímu městu Havířov,  
    vlastník pozemku: Jarmila Cimalová, …………,  
    Havířov- Prostřední Suchá doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací,  
    do doby vypořádání trvale zastavěné části pozemku 
 
2. výpůjčku části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/22  a právo  
    provést stavbu části gabionové opěrné zídky v rozsahu cca 5 m2, stavebníkovi  
    statutárnímu městu Havířov, 
    vlastníci pozemku: manž. MUDr. Bronislav  Firla a JUDr. Halina Firlová,  
                                   …………………… 
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání trvale  
    zastavěné části pozemku 
 
3. výpůjčku celého pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/16  
    o výměře 114 m2 dotčeného abrazí břehu a právo provést stavbu části  
    gabionové opěrné zídky, stavebníkovi statutárnímu městu Havířov, 
    vlastník pozemku: Věslav Pawlas, …………,  
    Havířov- Prostřední Suchá doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací,  
    do doby výkupu pozemku 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smluv o výpůjčce a právu provést stavbu 
 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T:  31. 7. 2015  
 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka  
v ř. km 0,000 – 0,450“ 

 
1. výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/18  zastavěného  
    částí gabionové opěrné zídky v rozsahu cca 14 m2, dle zaměření dokončené  
    stavby 
    vlastník pozemku: Jarmila Cimalová, ………… 
    kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného  
    po dokončení stavby 
 
2. výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/22  zastavěného  
    částí gabionové opěrné zídky v rozsahu cca 5 m2, dle zaměření dokončené 
    stavby 
    vlastníci pozemku: manž.  MUDr. Bronislav  Firla  a JUDr. Halina Firlová,   
                                   …………………… 
    kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po  
    dokončení stavby 
 
3. výkup celého pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/16  
    o výměře 114 m2, dotčeného abrazí břehu a zastavěného částí gabionové  
    opěrné zídky   
    vlastník pozemku: Věslav Pawlas …………, ¨ 
                                  ………… 
    kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného  
    po dokončení stavby  

 
 
 
770/16RM/2015 - Zřízení  služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01  

Havířov Žermanická přehrada“,  na pozemku parc. č. 4340, 
v k.ú. Havířov-město_____________________________________________   
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit pro  účely  výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – 
Žermanická  přehrada“, zřízení pozemkové  služebnosti na  části  pozemku k.ú. 
Havířov–město, parc. č.  4340,   spočívající  v právu oprávněného,  statutárního  
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města Havířova,  umístit a provozovat na pozemku konstrukci a opěry lávky přes 
Lučinu pro pěší včetně opevnění koryta v rozsahu trvalého  záboru  cca 101 m2, 
dle zaměření dokončené  stavby,  včetně  práva provést stavbu   
s předpokládaným  rozsahem záboru cca 259 m2,   
vlastník:  ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská  3101/49, 70200 Ostrava,  
                Moravská Ostrava, IČO: 708 90 021 
hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 150,-Kč/m2 x 101 m2,  
tj. cca 15.150,-Kč 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
771/16RM/2015 - Poskytnutí finančního daru na vybudování kanalizační přípojky  
                              pro nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice_________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč, jako příspěvku na 
vybudování kanalizační přípojky  pro nemovitost na pozemku parc.č. 2136,  
k.ú. Bludovice, ve prospěch manželů Jana a Kataríny Růžičkových,  
bytem ……………………, s tím, že nebudou požadovat úhradu  
za zřízení služebnosti pro uložení hlavního kanalizačního řadu na pozemcích 
v jejich vlastnictví, a to na pozemcích parc.č. 2136 a 2138, k.ú. Bludovice,  
jak bylo sjednáno ve smlouvě č. 1864/OSM/2011 ze dne 27. 12. 2011  

 
 
772/16RM/2015 - Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská____  

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit úplatný převod dokončené infrastruktury – řad splaškové kanalizace, 
určené pro 4 rodinné domy,  ul. Datyňská,   umístěné na pozemcích parc.č. 982, 
k.ú. Bludovice ve vlastnictví statutárního města Havířov, na pozemku parc.č. 
945/1 , k.ú. Bludovice ve vlastnictví pana Gustava Kunčického, bytem 
…………………… a parc.č. 947/1, k.ú. Bludovice ve vlastnictví manželů Weiss 
Zdeněk a Weissová Ingrid, bytem ……………………od investora –  manželů 
Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, bytem ……………………  do  majetku města 
s tím, že město uhradí investorovi 25% skutečných nákladů + DPH, vyčíslených 
po dokončení stavby, maximálně však do výše 25%  předpokládaných 
pořizovacích nákladů + DPH předložených investorem takto: 
za stavbu řadu splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 982, parc.č. 945/1  
a parc.č. 947/1, k.ú. Bludovice 25% předpokládaných nákladů 1.000.000,- Kč, 
tj. maximálně  250.000,- Kč + DPH s podmínkou, že  
 
 
a) stavba bude převedena do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené  
    stavby, včetně zřízených věcných břemen  
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b) kanalizační přípojky k jednotlivým RD zůstanou ve správě jednotlivých  
    vlastníků RD 

 
 
773/16RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene jako služebnosti k pozemku v majetku města a to 
parc.č. 2538/3, k.ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, provozovat a v právu 
vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení Přeložka STL plynovodu dn63 v ulici Padlých hrdinů včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v rámci stavby „ 
Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Životice, Prostřední Suchá 
– ul. Hornosušská a Protější“  
hodnota věcného břemene: jednorázová úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH  
ve prospěch oprávněné společnosti RWE GasNet, s. r.o., se sídlem: Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO: 272 95 567, zast. RWE Distribuční 
služby, s.r.o., sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČO: 279 35 311 
s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a po realizaci stavby konečná smlouva o zřízení věcného břemene 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem budoucí a konečné smlouvy o zřízení věcného břemene  

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
 
  
774/16RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________    

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2734/1, 
1447, 1448/13, 1448/14, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní 
přípojky dle GP č. 1213 – 7/2015 ze dne 24. 3. 2015 a  sjezdu dle GP č. 1217  
– 15/2015 ze dne 6. 5. 2015 ve prospěch vlastníka budovy č.p. 404, která stojí  
na pozemku parc.č. 1448/21, k.ú. Dolní Suchá,  jenž ke dni zřízení pozemkové 
služebnosti jsou Jiří Szász, bytem …………………… 
a Ing. Jarmila Szászová, bytem …………………… 
za jednorázovou úhradu ve výši 17.390,- Kč + DPH, při celkové výměře  
139,12 m2 (umístění vodovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 
3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 28,47 m2(umístění sjezdu) 
 



 
USNESENÍ 

z 16. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.06.2015 

25 

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

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
 
 
775/16RM/2015 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr  výpůjčky části  pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá 
účel výpůjčky: umístění nového betonového mostního křídla a pás opevnění  
                         o šířce 0,50 m podél křídla – plocha 5 m2  

                                      (na pozemku je v současnosti umístěno opevněné 
                         koryto potoka Bartošůvka) - v rámci stavby bude stávající  
                         opevnění očištěno a budou vyspravena poškozená místa.  
                         Část pozemku o ploše 103 m2 bude sloužit pro přístup během  
                         provádění stavby. 
pro:                  Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 2771/117,  
                         702 18 Ostrava, IČO:708 90 692, zast. Správou silnic  
                         Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,  
                         sídlo: Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 000 95 711 
na dobu:           1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 

 
 
 
776/16RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Konzumní 12, Havířov-Šumbark,  
p. Danu Červeňanskému, jako sklad pro vlastní potřebu  

 
 
 
 
 
 
 
777/16RM/2015 - Pronájem části nemovité věci________________________________________  
 

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

 
pronájem části nemovité věci -  prostoru sloužícího k podnikání č. 207 o výměře 
59,20 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2 ve  2. nadzemním 
podlaží objektu Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-
Město, Ing. arch. Jiřímu Liškutínovi, IČO: 10030964, jako architektonický 
ateliér, 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 

 
 
778/16RM/2015 - Žádost o započtení nákladů na opravu podlahy_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 
75,84 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 6, Havířov-Město,  
spol. P&P farm food s.r.o., IČO: 29448581, započtení nákladů za opravu 
podlahy ve výši 42 075,- Kč s nájemným, po dobu 4 měsíců 

 
  
779/16RM/2015 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o 
celkové výměře 220,60 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř.  17, Havířov-Město, 
nájemkyni p. Petře Benešové, IČO: 76631249, o designérskou a modelingovou 
činnost, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 
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780/16RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
umístění sídla spolku Evangelikální společenství křesťanů, IČO: 68321236,  
v části nemovité věci - prostoru o celkové výměře 411,93 m2 v 1. poschodí 
budovy objektu na ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1483/8, Havířov-Město,  
po dobu trvání nájemního vztahu 

 
 
781/16RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– Ing. Petr Klimša_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 25,80 m2 
(prodejna papír + hračky) a o celkové výměře 46,17 m2 (prodejna potravin, 
sběrna sazky) v přízemí obytného domu na ul. Jedlová 2, Havířov-Šumbark, část 
pozemku parc. č. 2105/48 v k.ú. Šumbark o výměře 100 m2 (přístupový chodník) 
a reklamní zařízení o výměře 0,15 m2 umístěné na fasádě domu, z nájemce  
Ing. Petra Klimši, IČO: 64594530, na p. Annu Němcovou, IČO: 03880494 
  
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy: 
- účel: prodejna papír + hračky, prodejna potravin, sběrna sazky, přístupový  
  chodník 
- nájemné 287,- Kč/m2/rok + DPH, nájemné za pozemek 120,- Kč/m2/rok  
  + DPH, nájemné za reklamní zařízení 1.500,- Kč/m2/rok + DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2015 

 
 
782/16RM/2015 - Pronájem plynárenského zařízení____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem plynárenského zařízení v majetku statutárního města Havířova, které je 
součástí staveb, vybudovaných v rámci stavby: 
1. „Rekonstrukce hotelového domu na ul. Tesařská 1/321, Havířov-Město,  
    změna stavby budovy se změnou účelu užívání na nájemní byty, stavební  
    úpravy vodovodní a kanalizační přípojky, plynovodní přípojka“ 
2. „Plynofikace Havířov – Prostřední Suchá, ul. U Modlitebny“ 
3. „Havířov-Životice, hasičská zbrojnice“ 
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4. „Domov důchodců v Havířově – obytná zóna ul. Česká“ 
    celkem 508,89 m plynovodů a 10 ks přípojek, spol. RWE GasNet, s.r.o.,  
    IČ: 27295567, za podmínek: 
 
- roční nájemné ve výši 27 517,- Kč + DPH do konce regulačního období,  
  tj. do roku 2020 
- nájemné je splatné ročně, datem zdanitelného plnění je 31. 12. příslušného  
  kalendářního roku 
- nájem je sjednán na dobu neurčitou 
- pronajímatel je oprávněn ukončit nájem dohodou nebo vždy k datu ukončení  
  regulačního období  
- nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud pronajímatel odmítne uzavřít  
  smlouvu o zajištění rekonstrukce nebo neprovede rekonstrukci plynového  
  zařízení do stanoveného termínu; pronajímatel bude mít povinnost odstranit  
  plynové zařízení nebo jeho část; pronajímatel nesplní povinnost zajistit vstup  
  a vjezd k plynovému zařízení; dojde k významné změně regulace činnosti  
  nájemce, zejména způsobu regulace cen a nájemci by v setrvání ve smluvním 
  vztahu vznikla újma  
- výpovědní lhůta je v uvedených případech jeden rok 
- smlouva zanikne dnem zániku licence nebo právní moci rozhodnutí o zrušení  
   licence nájemce k provozování plynového zařízení  
- nájemce je povinen pronajímané plynové zařízení používat k účelům  
  vymezeným energetickým zákonem a licencí na distribuci plynu 
- nájemce bude nájemní smlouvou zmocněn k vydávání stanovisek za vlastníka  
  technické infrastruktury ve smyslu stavebního zákona 
- nájemce bude provádět inspekce, revize, údržbu a oprav plynového zařízení 
- nájemce bude hradit opravy plynového zařízení do výše 50 tis. Kč bez DPH  
  v jednotlivých případech 
- náklady na uniklý plyn z důvodu poruchy nebo havárie nese nájemce 
- náklady na rekonstrukci plynového zařízení hradí pronajímatel 
- uzavřením nové nájemní smlouvy se ruší smlouvy o nájmu plynárenského  
  zařízení: 
  0612 0006 2009 – 39/OSM/2009 
  0612 0010 2008 – 1076/OSM/2008 
  0612 017/07 – 182/OSRM/07 
  0612 021/06 – E/612/OSRM/06 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 31. 8. 2015 
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783/16RM/2015- Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci_____ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit předání majetku statutárního města Havířova, a to drobná stavba,   
inv. číslo 000000035939, dětský mobiliář, inv. číslo 000000035934 až 
000000035938, vše v celkové pořizovací ceně 246 895,00 Kč, situované v areálu 
sportovního hřiště u ZŠ Zelená, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, sídlo Havířov-Podlesí, Těšínská 2b,  
IČO: 00306754, dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
784/16RM/2015 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ  (IČ 26721511) na akci  

„Bezpečnost a ochrana dětí  a  mládeže  ve statutárním městě Havířov“  
v rámci grantového řízení „Oranžový přechod pro rok 2015“_____________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 200 000 Kč z Nadace ČEZ  
(IČ: 26721511) na akci „Bezpečnost a ochrana dětí  a  mládeže ve statutárním  
městě Havířov“ v rámci grantového řízení „Oranžový přechod pro rok 2015“  
dle důvodové zprávy                              
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářsky rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem 
Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ  (IČ 26721511) 
                                                                                                                                 

Z: vedoucí OSRM  
T: červen 2015 

 
 
785/16RM/2015 - Akce “Havířov v pohybu 2015” – žádost o nadační příspěvek  

z NADACE ČEZ__________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci „Havířov v pohybu“ 
z Nadace ČEZ (IČ 26721511) v rámci grantové řízení Podpora regionu pro  
rok 2015 dle důvodové zprávy. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem žádosti 
o nadační příspěvek a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti. 

 
                     Z: vedoucí OSRM 
                                           T: červen 2015 
 
 
786/16RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 26.5.2015  
dle přílohy. 

 
 
787/16RM/2015 - OŘ/55/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  

- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/OIV/2014______________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1231/OIV/2014 Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD ze stavebních prací na stavebních objektech SO 06, 07 a 09  
    za cenu  -84 464,86 Kč bez DPH (-102 202,48 Kč vč. DPH) v rozsahu 
    Přílohy č. 1 
     
2. změnu položkového rozpočtu u stavebních objektů SO 06, 07 a 09 v rámci  
    Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/OIV/2014 související s bodem 1  
    tohoto usnesení  
 
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/OIV/2014 na provedení  
    stavby č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“,  
    v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, se společností EUROVIA CS, a.s.,  
    IČ: 45274924  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/OIV/2014 ze dne 15.12.2014 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1231/OIV/2014 ze dne 
15.12.2014 

   
                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                    T: 06/2015 
 
 
788/16RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  

majetku – oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. III___ 
 
Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015  
    po RU III dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III dle Přílohy č. 2 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III  
    dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III dle Přílohy č. 2 

 
    
789/16RM/2015 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“ -  změna  

podmínek zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ukončení činnosti společnosti Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, související  
s realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka Havířov - 
Žermanická přehrada - I. etapa“ v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon“) 
 
r u š í  
 
pověření společnosti Unitender, s.r.o., IČO: 25394495, realizací zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada 
- I. etapa“ v rozsahu § 151 zákona schválené usn. č. 533/12RM/2015 ze dne 
08.04.2015 
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s c h v a l u j e 
 
1. změnu usn. č. 628/14RM/2015 ze dne 29.04.2015 v části „schvaluje“ takto: 
    bod 13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků zní nově:  
      člen                                                               náhradník 
      1. Bc. Ivan Bureš           Ing. Eduard Heczko  
      2. Ing. Kateřina Mikulová   Zdeněk Konečný 
      3. Mgr. Brigita Kondělková   Ing. Ladislav Nedorost 
      4. Marie Hrabčáková               Ing. Emil Macura  
      5. Lucie Jonsztová, DiS.   Bc. Alena Kleinbauerová 
 
2. doplňuje usn. č. 628/14RM/2015 ze dne 29.04.2015 v části „pověřuje“ takto: 
 
     a) předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
         nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
    b) městka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  
        souvisejících se zadávacím řízením  
    c) vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 
 
3. vypuštění části „ukládá“ z usn. č. 628/14RM/2015 ze dne 29.04.2015 

 
 
790/16RM/2015 - Stavba č. 3026 „Areál volného času Havířov“ – Smlouva o právu provést  

stavbu___________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s Leteckomodelářským klubem 
METEOR Havířov se sídlem Marušky Kudeříkové 1143/14, 736 01 Havířov, 
IČO 63025019 dle přílohy č. 1  
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem 
Smlouvy o právu provést stavbu dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Smlouvu o právu provést stavbu dle přílohy č. 1 

 
    Z: vedoucí OSRM 

                         T: 06/2015 
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791/16RM/2015 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ – uzavření Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014______________________________________       
  
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ve výši 6.249.861,25 Kč  
    bez DPH (7.562.332,12 Kč vč. DPH), která slouží k úhradě objektivně  
    nepředvídaných dodatečných stavebních prací nezbytných pro dokončení  
    stavby č. 3069 a 6045 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
    Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“  
 
2. odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací včetně ceny  
    týkající se stavby č. 3069 a 6045 „Odkanalizování částí města  
    Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
    a Protější“ dle přílohy č. 2 
 
s c h v a l u j e    
 
1. zadání veřejné zakázky na rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo  
    č. 498/OIV/2014 Čl. II a Přílohy č. 3 této SoD o dodatečné stavební práce  
    na stavebních objektech v lokalitě Prostřední Suchá SO 01.1, SO 01.2, SO 02,  
    SO 03.1, SO 03.2 a v lokalitě Životice SO 01, SO 01.1, SO 01.2, SO 02,  
    SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3, SO 02.4, SO 02.5, SO 02.6, SO 02.7, SO 03,  
    SO 03.1, SO 03.2, SO 03.3, SO 03.4, SO 03.5, SO 03.6, SO 03.7, SO 04,  
    SO 04.1, SO 04.2, SO 04.3, SO 04.4, SO 06, SO 07.2, SO 07.3, SO 07.5,  
    SO 07.6, SO 08, SO 08.1, SO 10.3, SO 11.3, SO 12.3  
    za cenu 6.408.634,35 Kč bez DPH (7.754.447,56 Kč vč. DPH)  
    v rozsahu přílohy č. 1 a č. 3, formou jednacího řízení bez uveřejnění  
    dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
    ve znění pozdějších předpisů 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  498/OIV/2014  dle Čl. II a Přílohy  
    č. 3 této SoD ze stavebního objektu v lokalitě Prostřední Suchá SO 01.1,  
    SO 01.2 a v lokalitě Životice SO 02, SO 03.2, SO 04.2, SO 07.2, SO 07.3,  
    SO 08 stavebních prací za cenu – 305.935,68 Kč bez DPH   
    (- 370.182,17 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 a č. 4 
     
3. změny položkového rozpočtu u stavebních objektů v lokalitě Prostřední Suchá  
    SO 01.1, SO 01.2, SO 02, SO 03.1, SO 03.2 a v lokalitě Životice SO 01,  
    SO 01.1, SO 01.2, SO 02, SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3, SO 02.4, SO 02.5,  
    SO 02.6, SO 02.7, SO 03, SO 03.1, SO 03.2, SO 03.3, SO 03.4, SO 03.5,  
    SO 03.6, SO 03.7, SO 04, SO 04.1, SO 04.2, SO 04.3, SO 04.4, SO 06,  
    SO 07.2, SO 07.3, SO 07.5, SO 07.6, SO 08, SO 08.1, SO 10.3, SO 11.3,  
    SO 12.3, Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 související  
    s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 na provedení  
    stavby „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
    Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“, v rozsahu bodů 1 až 3  
    tohoto usnesení, se sdružením „Odkanalizování části města Havířova  
    – III. etapa - 2014“ sestávajícím z vedoucího společníka OHL ŽS, a.s.,  
    se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří, IČO: 463 42 796  
    a společníka VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.,  
    se sídlem tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 469 76 469 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem  
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 498/OIV/2014 ze dne 25.6.2014 a dalších 
dokumentů souvisejících se zadáním veřejné zakázky na dodatečné stavební 
práce v jednacím řízení bez uveřejnění 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ze dne 
25.6.2014 

 
Z: vedoucí OSRM 

          T: 06/2015 
                                                                                              
 
792/16RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
1) rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust.  
    § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb.,  
    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
    předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4647/1 v k.ú. Havířov - město  
    v rozsahu příloh č. 1 a 2  
 
2) rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust.  
    § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona  
    č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
    ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její  
    zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona 
    v  lokalitě č. 2 – na severní části pozemků parc.č. 2208, 2206/6  
    v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu příloh č. 1 a 2 
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793/16RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 26. – 55.___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření č. 54. a 55., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 54. a 55, dle důvodové zprávy 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 26. – 53., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 23. – 55. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2015: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 752 995,51 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 898 550,76 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 25 070,24 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 545,00 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 824 829,51 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 723 046,33 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 408 596,09 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 849,96 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 37 459,20 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní 

úřad 
40,00 tis. Kč 

 odbor organizační 209 877,89 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 14 672,67 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 256 240,19 tis. Kč 
 odbor správy a rozvoje 

majetku - oddělení investic 
220 968,00 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje 
majetku - oddělení správy 
majetku 

19 395,00 
tis. Kč 

 Městská policie Havířov 75 748,20 tis. Kč 
 odbor ekonomický 551 600,74 tis. Kč 
 odbor správy a rozvoje 

majetku - oddělení 
strategického rozvoje 

3 700,00 
tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 804,24 tis. Kč 
    
b) příspěvky organizacím 314 450,24 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" 870,00 tis. Kč 
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(Čelakovského) 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 601,90 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 299,55 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 074,00 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 4 497,08 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 2 815,70 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 5 113,82 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 377,10 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 073,70 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 496,70 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 794,40 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 1 444,00 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 521,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 4 910,98 tis. Kč 
 ASTERIX - středisko 

volného času Havířov 
2 745,30 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 19 282,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko 

Havířov 
45 410,31 tis. Kč 

 SANTÉ - Centrum 
ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

15 729,00 
tis. Kč 

 Sociální služby města 
Havířova 

35 581,00 tis. Kč 
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 Správa sportovních a 
rekreačních zařízení 
Havířov 

32 188,00 
tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 
    
III. Financování celkem -29 949,18 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky 

(úvěry) 0,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních 

účtech 
+112 590,82 tis. Kč 

 
 
794/16RM/2015 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)  

formou spořicího účtu______________________________________________       
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně 
prospěšných aktivit (FVPA) ve výši 24 500,00 tis. Kč formou spořicího účtu 
vedeného u Sberbank CZ, a.s. 

 
 
795/16RM/2015 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 
2016“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2016“, 
který je přílohou předkládaného materiálu. 

 
             
796/16RM/2015 - Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT (Centrum  

informačních a komunikačních technologií) v roce 2015 – vyhlášení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby)__________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby     
    „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT v roce 2015“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
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2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:     ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. výše požadované kauce:   ne 
 
4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
    BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava,  
    IČO: 253 97 265 
    GC System a.s., Špitálka 113/41, 602 00 Brno,  
    IČO: 645 09 826 
    VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava,  
    IČO: 286 06 582 
    Proact Czech Republic,s.r.o., Brtnická 1486/2, 101 38 Praha,  
    IČO: 247 99 629 
    Z+M Servis, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava,  
    IČO: 410 32 004 
 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   07/2015 
    termín ukončení:    30.06.2016  
 
7. základní hodnotící kritérium:                    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 
 
8. ostatní podmínky:     
    - poskytování servisu v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu v místě poruchy 
    - odstranění vady nejpozději do 24 hodin 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:  
    - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona – čestným prohlášením ne starším 90 dnů 
      ke dni podání nabídky 

 
10. 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,  
        ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
        oprávnění či licenci 
 
11. technické kvalifikační předpoklady:  

seznam významných služeb obdobného charakteru, tj. poskytování servisu 
včetně odstranění vad HW v oblasti IT po dobu alespoň jednoho roku u 
jednoho objednatele v posledních 3 letech, tj. 07/2012 – 06/2015, jehož 
přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční list) objednatelů o 
poskytnutí služeb v seznamu uvedených v minimální hodnotě 600 tis. Kč  
bez DPH/1 služba 
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12. ekonomickou a finanční způsobilost:       
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
        zakázku  

 
13. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:       
       1. Ing. Eduard Heczko 
       2. Bc. Josef Bělica 
       3. Ing. Jiřina Zvěřinská 
       4. Jiří Kubala 
       5. Mgr. Eva Havlů 

 
náhradník:  
Mgr. Daniel Vachtarčík, Bc. Monika Havlíčková, Ing. Bohumil Andrýsek, Ing. 
Roman Krystek, Ing. Ladislav Nedorost 
 
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 
 
p o v ě ř u j e  
 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem dokumentů souvisejících s veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT v roce 2015 “ 

 
u k l á d á  
 
Vyhotovit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu 
Centrum ICT v roce 2015“ dle tohoto usnesení 

              
          Z: vedoucí ORG 
          T: 06/2015 
 
 
797/16RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
aby podle §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt také 
osobu užívající ubytovací zařízení dle přílohy č. 1 s platností do 31. 12. 2015 
mimo těchto osob: Balážová Margita, Bango Jozef, Bijok Pavel, Bijok Petr, 
Bohata Jan, Čajková Lenka, Daniš Alexander, Demeterová Valentína, Chrobok 
Emerich, Jurko Dušan, Mach Josef, Sivák Bartolomej, Sivák Zdeněk, Šedo 
Josef, Tomčík Kamil, Vajda Adam a Vavrdová Oldřiška 
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n e s o u h l a s í  
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil osobu, která využívá ubytovací 
zařízení, jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2 s doplněním   
                 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj 

Z: vedoucí OSV 
                                           T: červen 2015  
 
 
798/16RM/2015 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb._________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Sazebník úhrad za poskytování informací   
podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě bude 
požadována náhrada nákladů za poskytování informací spojených s pořízením 
kopií, opatřením technických nosičů dat, s vyhledáním informací a s odesláním 
informací žadateli: 
 
A. Náklady na vytištění, pořízení černobílé kopie nebo záznamu informace  
     v listinné podobě: 
 

A4 – jednostranný výtisk Kč    1,- 
A4 – oboustranný výtisk Kč    2,- 
A3 – jednostranný výtisk Kč    3,- 
A3 – oboustranný výtisk  Kč    5,- 
A2 – jednostranný výtisk Kč    6,- 
A1 – jednostranný výtisk Kč  12,- 
A0 – jednostranný výtisk Kč  24,- 
pořízení digitální kopie listiny formátu  
A4 (skenování) 

Kč    1,- * 

 
*Sazba za větší formáty digitálního dokumentu bude stanovena přepočtem      
  formátu A4.          
Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za 
pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou město za pořízení 
kopie uhradí. 
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V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných 
městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se 
informace formou prodeje tohoto výtisku. 
 
B. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks): 
 

cena za datové CD Kč   9,- 
cena za jiný technický 
nosič dat 

podle pořizovací ceny 

  
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné 
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována 
 
C. Náklady na odeslání informací (1 ks): 
     Balné                      podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny 
     Poštovné                 podle platného ceníku poštovních služeb České pošty, s.p. 
  
Informace budou zasílány žadatelům jako doporučený dopis s dodejkou. 
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na 
odeslání informací uplatňována. 
 
D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:  
     201,- Kč/1 započatá hodina/1 zaměstnanec                                            
 
Náklady budou vyúčtovány za předpokladu, že vyhledávání informace (např. je-
li třeba informace vyhledat ve spisovně, procházet rozsáhlé soubory dat, 
kopírovat obsáhlé dokumenty apod.) bude trvat déle než 1 hodinu. Sazba úhrady 
je odvozena od průměrných ročních nákladů na platy zaměstnanců města, 
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu do sociálního fondu 
podle schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. 
 
V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci 
bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 
 
E. Licenční odměna 
    Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním      
    právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto  
    sazebníku. 
 
F. Společná ustanovení  
    1. Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek  
        za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření technického nosiče dat,  
        za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání  
        informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů. Výše úhrad je uvedena 
        vč. DPH. 
    2. V případě, že celková výše úhrady za jednu žádost nepřesáhne 50,- Kč,  
        úhrada se nepožaduje. 
    3. Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato  
        informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen     
        proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace  
        (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím). 
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    4. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat  
        úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před  
        poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých  
        skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem  
        vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované  
        úhrady.  
    5. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu  
        nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 
    6. Tento sazebník se stanovuje pro orgány statutárního města Havířova  
        a Městskou policii Havířov. 
    7. Dosavadní sazebník úhrad ze dne 26.3.2014 se tímto ruší, použije se však  
        na dosud nevyřízené žádosti o informace, ledaže by použití nového  
        sazebníku bylo pro žadatele výhodnější. 
    8. Tento sazebník je účinný dnem 4.6.2015. 

 
 
799/16RM/2015 - Změny zástupců města v obchodních společnostech_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí 
ústní rezignaci podanou dne 03.06.2015 na 16. schůzi RMH paní Alicí Hegyi  
na funkci členky představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s.,  
IČO 25375681  
rezignaci Bc. Aleny Olšokové na funkci členky dozorčí rady společnosti 
ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 25385534 
rezignaci Mgr. Ivy Georgiu na funkci jednatelky společnosti ZÁMEK Havířov, 
s.r.o., IČO 25385534  
rezignaci Petera Hrabčáka na funkci člena dozorčí rady společnosti Městská 
realitní agentura, s.r.o., IČO 64084744  
schválit  
změnu usnesení ze dne 15.12.2014,  č. usnesení 52/2ZM/2014, v části 
„navrhuje“ bod 1 takto:  
„1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081 
      odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady ČSAD     
      Havířov a.s.    
      zvolení Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady ČSAD  
      Havířov a.s.“ 
navrhnout 
podle § 84 odst. 2 písm. g) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  
zvolení Ivety Kočí Palkovské do funkce členky představenstva společnosti 
Technické služby Havířov a.s., IČO 25375681 
zvolení Bc. Darii Tomaniecové do funkce členky dozorčí rady společnosti 
ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 25385534 
zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce členky dozorčí rady společnosti Městská 
realitní agentura, s.r.o., IČO 64084744  
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uložit    
zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě obchodní 
společnosti ČSAD Havířov a.s.   

 
 
800/16RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  

organizací Městská knihovna Havířov________________________________  
  
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250, se sídlem 
Svornosti 2, Havířov – Město realizaci investiční akce - technické zhodnocení 
majetku zateplením půdních prostor budovy na ul. Gen. Svobody 53,  
Havířov – Šumbark 

 
 
801/16RM/2015 - Vyřazení investičního majetku z evidence PO SSRZ Havířov_____________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754, vyřazení investičního majetku:  

     1. PC Intel P4, 512 MB RAM, včetně příslušenství, v pořizovací  
          ceně 42.300,00   Kč, evidovaný pod inventárním číslem 22030023, pořízen  
          v roce 2002, 
     2.  Elektrický kotel pro měření a regulaci tepla na letním koupališti v pořizovací  
          ceně 67.606,00 Kč, evidovaný pod inventárním číslem 22030046, pořízen 
          v roce 1995, 
     3.  Automatický vysavač Dolphin 3002 na letním koupališti v pořizovací  
          ceně 92.300,00 Kč, evidovaný pod inventárním číslem 22030048,  
          pořízen v roce 1998,  
     4.  Peugeot Partner, užitkové vozidlo Městského fotbalového areálu  
          v Havířově- Prostřední Suché v pořizovací ceně 167.886,00 Kč,  
          evidovaný pod inventárním číslem 22010002, rok výroby 1997. 

  
 
802/16RM/2015 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání a přijetí účelové dotace příspěvkovou organizací města Sociální služby 
města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na 
projekt „Kontaktní a poradenské služby pro osoby ohrožené závislostí na 



 
USNESENÍ 

z 16. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.06.2015 

44 

návykových látkách“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje - programu 
protidrogové politiky kraje na rok 2015 
 

     p o v ě ř u j e 
 
     ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
     Ing. Milana Černého podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 
          Z: ředitel SSmH 
          T: říjen 2015 
 
 
803/16RM/2015 - Souhlas s přijetím věcných darů_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcných darů  pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 5 685 Kč (klozetové 
křeslo a chodítko) 
od pana Josefa Talaše, bytem Na Nábřeží 610/95, 739 01 Havířov - Město  
 

     p o v ě ř u j e 
 
     ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
     Ing. Milana Černého podpisem darovací smlouvy  

 
          Z: ředitel SSmH 
          T: červen 2015 
 
 
804/16RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního majetku Domovem  

seniorů Havířov, příspěvková organizace______________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město zapojení fondu investic na 
financování investičních akcí: 
a) pořízení 2ks kuchyňských robotů – blixerů – v celkové hodnotě  
    cca 100 000 Kč 
b) modernizace vstupního dveřního portálu budovy C střediska Luna  
    v hodnotě cca 110 000 Kč 

 
           Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: srpen 2015 

 



 
USNESENÍ 

z 16. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.06.2015 

45 

805/16RM/2015 - Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady  
Depos Horní Suchá, a.s.____________________________________________  
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání 
mimořádné valné hromady společnosti  Depos Horní Suchá, a.s.  IČ: 47677287, 
dne  26.března 2015 v 8:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, 
Horní Suchá  

 
 
806/16RM/2015 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2015 - floristická soutěž  

„Pohádkové postavičky z podzemí“___________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě ve floristické 
soutěži „Pohádkové postavičky z podzemí“, konané v rámci akce Havířov 
v květech 20.6.2015 takto: 
1. místo -  peněžitý dar ve výši  10.000,- Kč 
2. místo -  peněžitý dar ve výši    7.000,- Kč 
3. místo -  peněžitý dar ve výši    5.000,- Kč 
 
u k l á d á 
 
informovat radu města o výsledku floristické soutěže Havířova v květech 
„Pohádkové postavičky z podzemí“, konané v Havířově dne 20.6.2015    

 
          Z: vedoucí  
                                                                                                                           odboru KP 
          T: 7/2015  
 
 
807/16RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Jastrzębie Zdrój v Polsku 

          ve dnech 13. – 14.6.2015____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  
Bc. Ivana Bureše a pana Ondřeje Lapisze, člena Komise pro regionální 
spolupráci a partnerské vztahy, na slavnostní akci Dny města v Jastrzębie Zdrój 
v Polsku ve dnech 13. – 14.6.2015 
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808/16RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic (Slovensko)  
ve dnech 12. 6. - 14. 6. 2015__________________________________________ 
             
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj města Mgr. 
Daniela Vachtarčíka a členku Komise pro regionální spolupráci a partnerské 
vztahy paní Hanu Šimkovou do Turčianských Teplic (Slovensko), která se 
uskuteční ve dnech 12. – 14. června 2015 v rámci oslav „Dni mesta“. 

 
   
809/16RM/2015 - Změna v Komisi pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)  

Rady města Havířova______________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
na návrh členů komise pana Ing. Vladimíra Slížka z funkce člena Komise pro 
bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady města Havířova viz důvodová 
zpráva 
 
j m e n u j e  
 
pana Aleše Kraloviče do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu 
(BESIP) dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě 

 
 
810/16RM/2015 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,  
IČO 28564111, konané dne 26. března 2015 v budově KÚ MSK v Ostravě,  
dle důvodové zprávy  

 
 
811/16RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady______________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO  45193665, konané 
dne 26. května 2015 v hotelu Imperial Hotel Ostrava, dle důvodové zprávy  

 
  
812/16RM/2015 - Rezignace na výkon funkce vedoucího odboru komunálních služeb________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. rezignaci Ing. Jiřího Revendy na výkon funkce vedoucího odboru  
    komunálních služeb Magistrátu města Havířova s tím, že posledním  
    dnem výkonu jeho funkce bude 30.06.2015 
 
2. vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  
    o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  
    na obsazení funkce vedoucí odboru komunálních služeb Magistrátu města  
    Havířova 

 
 
813/16RM/2015 - Návrh na odepsání pohledávky______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení RMH 655/14RM/2015 ze dne 29.4.2015 takto: 
„Rada města Havířova 
 d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prominutí pohledávky a její odepsání z účetnictví města: 
a) ve výši 26.802 Kč, která vznikla úhradou odvodu do Národního fondu,  
    za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu „Vzdělávání  
    v eGovernmentu v ORP Havířov“  
b) ve výši 124.985,70 Kč, která vznikla vrácením neoprávněně nárokovaných  
    a proplacených výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko,  
    při realizaci projektu „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice  
    Na Nábřeží“  

 
 
814/16RM/2015 - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova______________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
zařazení dopisu pana Tomáše Rejče ze dne 27.05.2015 do programu 5. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova, které se bude konat dne 15. června 2015 
 



 
USNESENÍ 

z 16. schůze Rady města Havířova 
konané dne 03.06.2015 

48 

s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 15. června 2015 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 
s doplněním dle usnesení 16. RMH  

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Ing. Eduard HECZKO     Bc. Ivan BUREŠ 
náměstek primátora pro ekonomiku     náměstek primátora pro hospodářský  
a správu majetku      rozvoj 

 
  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/52 078/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 17. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.06.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 17. schůzi Rady města Havířova, konané dne 24.06.2015  

 
815/17RM/2015 - Zvolení ověřovatelky 17. schůze RMH, konané dne 24.06.2015 
 
816/17RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 16. schůze RMH, konané dne 03.06.2015 
 
817/17RM/2015 - Schválení programu 17. schůze RMH konané dne 24.06.2015 
 
818/17RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
819/17RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – vznik pracovního poměru nového ředitele  

společnosti 
     

820/17RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – rezignace a volba členky dozorčí rady  
 

821/17RM/2015 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
v působnosti valné hromady – odvolání a volba člena představenstva  
 

822/17RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka v působnosti  
valné hromady –  rezignace a volba členky dozorčí rady  
 

823/17RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka v působnosti  
valné hromady – rezignace jednatele společnosti   
 

824/17RM/2015 - Rozhodnutí o zadání VZ/15/MP/15 - Rekonstrukce městského kamerového  
dohlížecího systému  
 

825/17RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
826/17RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   

nájmu bytů 
 

827/17RM/2015 - Žádost „Společenství pro dům na ulici Klidná 15/794 v Havířově – Město“  
o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov  

  
828/17RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Libor Michalík         

 
829/17RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Kurečajová     
 
830/17RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů        
 
831/17RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
832/17RM/2015 - Žádost o změnu podlahové plochy bytu – manž. Stanislav Zelinka  

a Halina Zelinková         
 

833/17RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice 
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834/17RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,  
k.ú. Bludovice 
 

835/17RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice 
 
836/17RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
 
837/17RM/2015 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č.  2159/1, 2160, k.ú. Dolní Suchá 
 
838/17RM/2015 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá 
 
839/17RM/2015 - Prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 384/1, k.ú. Šumbark 
 
840/17RM/2015 - Náhrada za užívání části pozemků po realizaci stavby „Regenerace panel.  

sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“ 
 

841/17RM/2015 - Žádost o změnu podmínek nájemní smlouvy -  TJ ČSAD Havířov 
 
842/17RM/2015 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563,  

k.ú.Havířov-město dohodou 
 

843/17RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti – ing. Ctirad Flisník    
 
844/17RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
845/17RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
 

846/17RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
             
847/17RM/2015 - Pronájem částí nemovitých věcí 
 
848/17RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci  
 
849/17RM/2015 - Zrušení výpovědi nájemní smlouvy 
 
850/17RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku 
 
851/17RM/2015 - Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o zajištění přenosu tepelného výkonu  
           
852/17RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku             
 
853/17RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku – zařízení bytů 
 
854/17RM/2015 - Služby poradenského centra KHAMORO – uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě  

o partnerství (smlouvě o zajištění sociální služby) č. 1432/OSR/2012   
 

855/17RM/2015 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
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856/17RM/2015 - Stavba č. 3026 „Areál volného času Havířov“ – Smlouva o podmínkách  
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení  
a o smlouvě budoucí nájemní 
 

857/17RM/2015 - Stavba č. 11025 „Oprava mostu  Na Hlinikách“ – Smlouva o právu  
provést stavbu 
 

858/17RM/2015 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015 
 
859/17RM/2015 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

leden – květen 2015 
 

860/17RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
statutárním městem Havířov  
 

861/17RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  
prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního 
majetku 
 

862/17RM/2015 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech České školní inspekce 
 
863/17RM/2015 - Odměny  ředitelům  mateřských škol, základních  škol a ředitelce ASTERIX  

– střediska volného času 
                                                        

864/17RM/2015 - Návrh na navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015  

 
865/17RM/2015 - Rozhodnutí o pověření náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem  

platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací – zrušení části 
usnesení č. 1689/29RM/2011  

 
866/17RM/2015 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  

zřetele - Vlasta Sýkorová 
 

867/17RM/2015 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova  
v roce 2015 
 

868/17RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
 
869/17RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 
 
870/17RM/2015 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017  

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 
 

871/17RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,   
parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 2105/663, parc. 
č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638 
k.ú. Havířov-Šumbark 
 

872/17RM/2015 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – Bowlingu ve  
                              Víceúčelové hale   
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873/17RM/2015 - Předložení dohody o přistoupení ke Smlouvě o partnerství  
číslo 02460/2012/EP 

 
874/17RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné  

pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání a přijetím příspěvku 
 

875/17RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci  
– Restaurace v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov  
 

876/17RM/2015 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
ve dnech 4. – 5. 9. 2015 
 

877/17RM/2015 - Odprodej přebytečného majetku – Ing. Jiří Revenda 
 
878/17RM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  
 
879/17RM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – informace o podaných  

námitkách a rozhodnutí o nich            
 

880/17RM/2015 - Mobilní telekomunikační služby – schválení uzavření smluv  
                              o centralizovaném zadávání a smluv o společném postupu směřujícímu 
                              k zadání veřejné zakázky  

 
881/17RM/2015 - OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé,  

Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nabídky 
 

882/17RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  
14011) - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky 
 

883/17RM/2015 - Úprava harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
v II. pololetí 2015   

 
884/17RM/2015 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 
885/17RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Valjevo, Srbsko 
 
886/17RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko 
 
887/17RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru správy a rozvoje majetku 
 
888/17RM/2015 - Kino Centrum – návrh podmínek výběrového řízení na pronájem prostor  

k podnikání 
 
889/17RM/2015 - Dopis předsedovi vlády ČR o problémech havířovského regionu 
 
890/17RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 17. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.06.2015 

 
815/17RM/2015 - Zvolení ověřovatele 17. schůze RMH, konané dne 24.06.2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu ze 17. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 24.06.2015 

                                                                     Petera HRABČÁKA 
 

 
816/17RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 16. schůze RMH, konané dne 03.06.2015_______ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatelky zápisu ze 16. schůze Rady města Havířova, konané  
dne  03.06.2015  

 
 
817/17RM/2015 - Schválení programu 17. schůze RMH, konané dne 24.06.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 17. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 24.06.2015 dle upravené přílohy 

 
  
818/17RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

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

 
19/2RM/2014 Výpůjčka a převod pozemků Moravskoslezskému kraji 
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v y p o u š t í 
 

616/14RM/2015 Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Šumbark  
– Ing. Monika Klásková 

621/14RM/2015 Výpůjčky nemovitých věcí 
627/14RM/2015 UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova  

– III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
a Protější“ – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. 498/OIV/2014 

635/14RM/2015 Kup si svou sochu – vyhodnocení cenových nabídek na 
odkoupení dřevěných soch 

680/15RM/2015 REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ  
A M.PUJMANOVÉ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo č.168/MRA/2014    

695/15RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
699/15RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. 
700/15RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
705/15RM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku             
709/15RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity  
710/15RM/2015 Schválení účetních závěrek za rok 2014 městem zřízených 

příspěvkových organizací 
711/15RM/2015 Zřízení přípravné třídy v ZŠ Žákovská od 1. 9. 2015  
724/15RM/2015 OŘ/17/MP/15 - Měření rychlosti vozidel na komunikacích 

Dělnická a Těšínská - odmítnutí námitek 
749/16RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
790/16RM/2015 Stavba č. 3026 „Areál volného času Havířov“  

– Smlouva o právu provést stavbu 
 
 
819/17RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – vznik pracovního poměru nového ředitele  

společnosti_______________________________________________________ 
     

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci jednatelů společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. o vzniku 
pracovního poměru  nového ředitele společnosti Ing. Pavla Tichého, nar. 
24.12.1975, bytem Sedliště 462, 739 36 Sedliště, ke dni 1.7.2015 

 
 
820/17RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – rezignace a volba členky dozorčí rady______  
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
8631, (dále jen „společnost“)  
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v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu při rozhodování jediného společníka vykonávajícího 
působnost valné hromady:   Mgr. Daniela Vachtarčíka  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci Petera Hrabčáka ze dne 28.5.2015 na funkci člena dozorčí rady 
společnosti k dohodnutému termínu 31.7.2015 
 
v o l í  
 
ke dni 01.08.2015 do funkce členky dozorčí rady společnosti  
Mgr. Ivu Georgiu, nar. 14. dubna 1965, bytem Na Fojtství 1497/14,736 01 
Havířov-Město  
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady společnosti včetně výše měsíční 
odměny za výkon funkce členky dozorčí rady společnosti od 01.08.2015 dle 
Přílohy č. 2  
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti  

  
                                                                                         Z: vedoucí OPS       
                                                                                      T: 30.06.2015 
 

2. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady  
    do sídla společnosti   

 
Z: vedoucí OPS         
T: 30.06.2015 

 
3. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady  

 
Z: jednatelé společnosti                                                                                         

 T: 15.07.2015 
 

4. provést změnu zápisu o volbě členky dozorčí rady společnosti v obchodním  
    rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 
Z: jednatelé společnosti        

                                                                                   T: 31.08.2015 
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821/17RM/2015 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
v působnosti valné hromady – odvolání a volba člena představenstva______  
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov 
a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 
1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“), 
 
s c h v a l u j e 
 
Mgr. Daniela Vachtarčíka, jako druhého ověřovatele zápisu 3. bodu programu 
17. schůze RMH 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ústní rezignaci podanou dne 03.06.2015 na 16. schůzi RMH paní Alicí Hegyi na 
funkci členky představenstva společnosti TSH a.s. k dohodnutému termínu ke 
dni 31.7.2015 
 
v o l í  
 
ke dni 01.08.2015 do funkce členky představenstva společnosti TSH a.s. 
paní Ivetu Kočí Palkovskou, nar. 7. března 1975, bytem Hálkova 1454/7, 736 01 
Havířov-Podlesí  
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce členky 
představenstva společnosti TSH a.s. od 01.08.2015 dle Přílohy č. 1 
 
u k l á d á  

 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s. 

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS        
                                                                                      T: 30.06.2015 
 

2. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce do sídla společnosti  
    TSH a.s.  

    
Z: vedoucí OPS                                                                                 
T: 30.6.2015 
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3. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce  
 

Z: představenstvo  
     společnosti  
     TSH a.s.        

                                                                                      T: 30.06.2015 
 
4. informovat Radu města Havířova prostřednictvím odboru právních služeb 
    o výsledku volby místopředsedy společnosti TSH a.s. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Z: představenstvo     
     společnosti       

                                                                                      T: 31.08.2015 
 

5. provést zápis nové členky představenstva a nového místopředsedy  
    představenstva v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,    
    v oddíle B, vložka 1664 

 
                                                                                       Z: představenstvo  
               společnosti  

     TSH a.s.        
                                                                                       T: 31.08.2015 
 
 
822/17RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka v působnosti  

valné hromady –  rezignace a volba členky dozorčí rady_________________  
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se  
sídlem  Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
17305, (dále jen „společnost“)  
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu při rozhodování jediného společníka vykonávajícího 
působnost valné hromady:  Mgr. Daniela Vachtarčíka 
 
b e r e    n a   v ě d o m í   
 
rezignaci Bc. Aleny Olšokové ze dne 28.5.2015 na funkci členky dozorčí rady 
společnosti  k dohodnutému termínu ke dni 31.7.2015 
 
v o l í  
 
ke dni 01.08.2015 do funkce členky dozorčí rady společnosti  
Bc. Darju Tomaniecovou, nar. 26. ledna 1988, bytem Petra Bezruče 1543/9,  
736 01  Havířov-Podlesí 
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s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady společnosti včetně výše odměny 
za výkon funkce členky dozorčí rady společnosti od 01.08.2015 dle Přílohy č. 2 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

       
    Z: vedoucí OPS 
          T: 30.06.2015 

 
2. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady do 

sídla společnosti   
 

Z: vedoucí OPS                                                                                   
T: 30.06.2015 

 
3. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady  

 
Z: jednatel společnosti                                                                        
T: 15.7.2015 

 
4. provést změnu zápisu o volbě členky dozorčí rady společnosti v obchodním  
    rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 

 
                                                                                   Z: jednatel společnosti  
                                                                                  T: 31. 7. 2015 
 
 
823/17RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka v působnosti  

valné hromady – rezignace jednatele společnosti________________________   
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, 
(dále jen „společnost“)  
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu při rozhodování jediného společníka vykonávajícího 
působnost valné hromady:   Mgr. Daniela Vachtarčíka 
 
b e r e    n a   v ě d o m í   
 
rezignaci Mgr. Ivy Georgiu ze dne 28.5.2015 na funkci jednatele společnosti 
k dohodnutému termínu ke dni 31.7.2015   
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u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

       
    Z: vedoucí OPS 
    T: 30.06.2015 
 

2. provést změnu zápisu o rezignaci jednatele společnosti v obchodním rejstříku   
                                  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
 

Z: jednatel společnosti  
                                                                              T: 31.07.2015 
 
 
824/17RM/2015 - Rozhodnutí o zadání VZ/15/MP/15 - Rekonstrukce městského kamerového  

dohlížecího systému________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
    VZ/15/MP/15  
    - Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému  
      od společnosti A. I. COMPANY, Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice,     
      IČO: 01995014, s  nabídkovou cenou 1 603 798,50 Kč bez DPH 
      (1 940 596,19 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu takto:  
    2. místo: SKS s.r.o., Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko, IČ 43420117  
    s nabídkovou cenou 1 854 194,00 Kč bez DPH (2 243 575,00 Kč vč. DPH) 
 
3. o vyřazení těchto uchazečů z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů  
    - TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava 1, IČ 60318929 
    - Versa Systems s.r.o., Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 25891863  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu VZ/15/MP/15 - Rekonstrukce městského kamerového 
dohlížecího systému  
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu k podpisu   
 

                  Z: ředitel MP 
                          T: 07/2015 
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825/17RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
 

- č.16, o velikosti 1+3 na ulici Jurije Gagarina 1504/30  Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č.2, o velikosti 0+1 na ulici Česká 1199/1 Havířov- Město  
   ………… 
- č.33, o velikosti 0+1, na ulici Obránců míru 1193/10 Havířov- Šumbark     
   ………… 
- č.13, o velikosti 0+1, na ulici Čelakovského 1594/2b  Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č.8, o velikosti 1+1, na ulici Národní třída 576/2  Havířov- Město  
   ………… 
- č.3, o velikosti 1+1, na ulici Slezská 769/7  Havířov- Město  
   ………… 
- č.3, o velikosti 1+1, na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10  Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č.27, o velikosti 0+2, na ulici Mládí 1148/25  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Majakovského 879/12  Havířov- Město  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 948/22  Havířov- Město  
   ………… 
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1085/2  Havířov- Město  
   ………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1079/14  Havířov- Město  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Jaselská 1191/8  Havířov- Město  
   ………… 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Stavbařská 324/7  Havířov- Město  
   ………… 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Tolstého 940/3  Havířov- Město  
   ………… 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 529/12  Havířov- Město  
   ………… 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 834/3  Havířov- Město 
   ………… 
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 948/22  Havířov- Město  
   ………… 
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1063/7  Havířov- Město  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1097/4  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1154/6  Havířov- Šumbark    
   ………… 



 
USNESENÍ 

z 17. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.06.2015 

14 

- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1112/4  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1153/4  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Konzumní 383/16  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.23, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1152/2  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1216/8  Havířov- Město  
   …………. 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1200/34  Havířov- Podlesí  
   ………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Karvinská 1189/16  Havířov- Město  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici 17.listopadu 1032/15  Havířov- Město  
   ………… 
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1085/2  Havířov- Město  
   ………… 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Lidická 1176/52a  Havířov- Šumbark 
   ………… 
- č.52, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.52, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4  Havířov- Šumbark  
   ………… 
- č.4, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1114/8  Havířov- Šumbark   
   ………… 
 

p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli 
za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
             T: 01.07.2015 
 
 
826/17RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   

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

 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o.,  
dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 17. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.06.2015 

15 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených Městskou 
    realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od  15.5.2015,  
    1.6.2015 a 15.6.2015 na  základě  samostatného usnesení rady města, 
    dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 
3. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4  

 
    
827/17RM/2015 - Žádost „Společenství pro dům na ulici Klidná 15/794 v Havířově – Město“  

o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov_______________  
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy (revitalizace bytového  
    domu) dle přiložené žádosti „Společenství pro dům na ulici Klidná 15/794  
    v Havířově – Město“ ve výši 614 916,-  Kč.  
    Rozdělení této částky na opravy = 0 % a investici = 100 %. 
2. úhradu odměny pro Městskou realitní agenturu, s. r. o. dle příkazní smlouvy  
    Číslo 199/OSM/2011 ze dne 31. 03. 2011 ve výši 6 149,- Kč + DPH 

 
  
828/17RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Libor Michalík_______         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17  o vel. 1+3 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Moravská 427/23  v Havířově-Šumbarku s p. Liborem 
Michalíkem, t.b. ………… pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný u MRA, s.r.o. uzavře řádný   
  splátkový kalendář na celkovou dlužnou částku   
- nájemní smlouva bude s p. L. Michalíkem uzavřena v souladu s platnými  
  Zásadami  

 
    
829/17RM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jana Kurečajová__________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši 19.999.,- Kč  p. Janě Kurečajové,   
t.b. ………… pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře 
bude zbylá část poplatku z prodlení, 
tj. 16.059,- Kč jmenovanou řádně uhrazena  
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830/17RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů__________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+2 se smluvním 
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Antala Staška  1089/6 v Havířově-Městě   
    manž. Jaroslavu Kašpárkovi a Eleně Kašpárkové,      
    t.b. ………… 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. 56 o vel. 0+1  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Mládežnická 1562/7 v Havířov-Podlesí  
    p. Janě Zupkové, t.b. ………… 
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se  
    jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné  
    bude hrazeno měsíčně 
 
3. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Hakenova 727/1 v Havířově-Městě   
    p. Andrei Bojtošové, t.b. ………… 
    a p. Jaroslavu Škodovi, t.b. ………… 
    pod podmínkou, že:  
    - nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými  
      Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt právně volný 
    - p. A. Bojtošová a p. J. Škoda převezmou byt ve stávajícím stavu, 
      jeho opravy provedou na své vlastní náklady s tím, že nájemné bude  
      hrazeno měsíčně 
 
4. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č.  37 o vel. 0+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul.  Mládí 1148/25 v Havířově- Šumbarku  
    p. Blance Dudové, t.b. ………… pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu  
    s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
 
5. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Generála Svobody 273/19  
    v Havířově-Šumbarku p. Karin Konvičkové, t.b…………  pod podmínkou, že   
nájemní smlouva bude se jmenovanou  
    uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno      
    měsíčně 

 
 
 



 
USNESENÍ 

z 17. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.06.2015 

17 

831/17RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Bohumíra Hořčičáka, trvale bytem  
    ………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6,   
    vel. 1+2  v domě na ul. Dlouhá třída 473/23 , Havířov-Město,   
    jehož nájemkyní je jeho matka p. Anna Svobodová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
    zákoník, přistoupení p. Jany Gromusové, trvale bytem …………,  
    ………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+2  v domě  
    na ul. Makarenkova 515/10 , Havířov-Město,  jehož nájemcem je její příbuzný 
    p. Pavel Frost 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Miloše Mihoka, trvale bytem …………,  
    ………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 50, vel. 1+3  v domě  
    na ul. Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,  jehož nájemkyní je jeho družka 
    p. Greta Valentová 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Šárky Šímové, trvale bytem …………,  
    ………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 0+1  v domě 
    na ul. 17.listopadu 1254/8, Havířov-Podlesí,  jehož nájemcem je  její bratr  
    p. Lubomír Mrázek 

 
     
832/17RM/2015 - Žádost o změnu podlahové plochy bytu – manž. Stanislav Zelinka  

a Halina Zelinková________________________________________________         
 
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
rozšíření bytové jednotky č. 10 o vel. 1+3 v domě na ul. Dlouhá třída 1121/81c 
v Havířově-Podlesí o jednu místnost sousední bytové jednotky č. 11, na novou 
velikost bytu č. 10 1+4,  jehož nájemci jsou manž. Stanislav Zelinka a Halina 
Zelinková, t.b. …………      
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833/17RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice______________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, trvalý travní porost o 
výměře cca 40 m2, kat. území Bludovice manželům Ing. Romanu Slanému a ing. 
Bohumile Slané, bytem ………… , za účelem vybudování nového příjezdu 
k nemovitostem v jejich vlastnictví, zapsaných na LV č. 2985 

 
 
834/17RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,  

k.ú. Bludovice_____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, ost. plocha, neplodná 
půda , parc.č. 511/23, ostatní plocha, zeleň a parc.č. 511/66, ostatní plocha , 
zeleň o celkové výměře cca 450 až 500 m2, kat. území Bludovice (výměra bude 
určena na základě geometrického zaměření) panu Jaromíru Janečkovi, bytem 
………… , za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště  
a k zajištění přístupu k zadní části budovy 

 
 
835/17RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 606/6, k.ú. Bludovice_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku  parc.č. 606/6, ostatní plocha, o výměře 165 m2,  
k.ú. Bludovice,  paní Alexandře Bardoňové, bytem …………,  
…………, za účelem zahrady 

 
  
836/17RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu části pozemku  parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark,  
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/21, ostatní plocha  
o výměře 243 m2, k.ú. Šumbark, manželům Mgr. Lindě Radové, DiS  
a Miroslavu Radovi, oba bytem …………,  
za účelem zahrady 
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837/17RM/2015 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č.  2159/1, 2160, k.ú. Dolní Suchá_________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
záměr výpůjčky pozemků  parc.č. 2159/1, trvalý travní porost,  
o výměře 1417 m2, k.ú. Dolní Suchá, a parc.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 
148 m2, k.ú. Dolní Suchá, pro pana Petra Kaisara, bytem …………,  
…………, za účelem vypásání pozemků pomocí stáda ovcí 

 
 
838/17RM/2015 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku části  pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá 
účel výpůjčky: umístění nového betonového mostního křídla a pás opevnění  
                         o šířce 0,50m podél křídla – plocha 5 m2 (na pozemku  
                         je v současnosti umístěno opevněné koryto potoka Bartošůvka), 
                         v rámci stavby bude stávající opevnění očištěno a budou  
                         vyspravena poškozená místa. Část pozemku o ploše 103 m2 bude  
                         sloužit pro přístup během provádění stavby 
pro:          Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 2771/117,  
                         702 18 Ostrava, IČO:708 90 692, zast. Správou  
                         silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
                         organizací, sídlo: Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava,  
                         IČO: 000 95 711 
na dobu:          01.04.2017 do 30.06.2017 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce 

 
                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                       T: 31. 12. 2015 
 
 
839/17RM/2015 - Prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 384/1, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
nájem části pozemku k.ú.  Šumbark, parc. č. 384/1 o výměře 11 m2,  k umístěné 
stávající čekárně MHD v majetku nájemce, statutárního města Havířova,  
pronajímatel: Střední škola Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, 
Sýkorova 1/613, Havířov – Šumbark, IČO: 136 44 289 
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doba nájmu: 10 let, od 1. 9. 2015, do 31. 8. 2025 
nájemné: je stanoveno dle platného cenového výměru MF ČR 01/2015  ve výši 
40,-Kč/m2/rok, tj. celkem 440,-Kč ročně, s tím, že výše nájemného bude 
v případě změny předpisů aktualizována dodatkem ke smlouvě, na základě 
písemné žádosti pronajímatele   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o nájmu.  

                                                                                                             
                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T:  31. 7. 2015  
 
 
840/17RM/2015 - Náhrada za užívání části pozemků po realizaci stavby „Regenerace panel.  

sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“__________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci  stavby č. 10064 „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita 
Za Teslou, 4. etapa“ náhradu za užívání části pozemků k.ú. Šumbark, parc.  
č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116 a parc. č. 861 o celkové výměře 3829 m2, 
po realizaci stavby    
vlastník pozemků: SEMAG, spol. s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark,  
IČO: 439 62 394 
výše náhrady: 25,- Kč/m2/rok, za výměru 3829 m2,  za dobu užívání 161 dnů,  
od 24.7.2014 do 31.12.2014, činí náhrada celkem 42.224,-Kč, náhrada bude 
uhrazena jako bezdůvodné obohacení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, § 2991  

 
 
841/17RM/2015 - Žádost o změnu podmínek nájemní smlouvy -  TJ ČSAD Havířov_________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e  
 
změnu podmínek smlouvy o nájmu č. 107/OSM/2008 včetně dodatků č. 1, č. 2  
a č. 3 na pronájem pozemků parc.č. 4020 a parc.č. 4021/1, k.ú. Havířov-město, 
zděné budovy a 13 mobilních buněk (kontejnerů) 
nájemci:  TJ ČSAD Havířov, se sídlem Havířov-Město, U Letního kina 1506/4,  
IČO: 45215626 vzhledem k připravované investiční akci stavby č. 3026 „Areál 
volného času Havířov“ 
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842/17RM/2015 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 564 a části pozemku parc.č. 563,  
k. ú. Havířov-město dohodou________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
ukončení pronájmu části  pozemku parc.č. 563 a pozemku parc.č. 564, celkem  
o výměře 17 m2, k.ú. Havířov-město, na kterých je umístěn  prodejní stánek 
v majetku pana Jaroslava Matějky, bytem ……………………,  
a to dohodou k 30.6.2015.  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem  dohody o ukončení smlouvy o nájmu  

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.7.2015  
 
 
843/17RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti – ing. Ctirad Flisník_____________________    
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.č. 586/5, 
k.ú. Dolní Suchá, spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka 
pozemku parc.č. 263/1, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova čp. 368,  
jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je  Ing. Ctirad Flisník, bytem 
………… …………, za  jednorázovou  úhradu ve výši 10 000,- Kč +  DPH,  při 
celkové výměře 175 m2 

 
 
844/17RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. 
    č. 2294/2, k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky dle GP  
    č. 3969 - 18/2015 ze dne 20. 4. 2015 ve prospěch vlastníka pozemku parc. 
    č. 2294/1, k.ú. Bludovice, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  
    je Petra Tylšarová, bytem …………………… 
    za jednorázovou úhradu ve výši 2.875,- Kč + DPH, při celkové výměře  
    23m2 (umístění kanalizační přípojky) 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. 
    č. 1604/1, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky a sjezdu  
    dle GP č. 1688 – 24/2014 ze dne 4. 4. 2014 ve prospěch vlastníka pozemku  
    parc.č. 2242/6, k.ú. Šumbark jehož součástí je budova č.p. 1245, jenž ke dni  
    zřízení pozemkové služebnosti jsou Stanislav Papiež a Jitka Papiežová,  
    oba bytem ………… …………za jednorázovou úhradu  
    ve výši 1.875,- Kč + DPH, při celkové výměře 15 m2(umístění vodovodní  
    přípojky) a jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 7 m2 (umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 30.09.2015 
 
 
845/17RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 
1630, 2656, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v uložení a udržování 
kanalizačního potrubí DN 600 a DN 400 v rámci stavby „ Havířov – Prostřední 
Suchá, ul. Budovatelů – rekonstrukce stoky Ald“ dle GP č. 2922 – 3a/2015 ze 
dne 7. 4. 2015, ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 
709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665 za jednorázovou  úhradu  ve výši 65.000,- Kč 
+ DPH, při  celkové výměře 325 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 30. 9. 2015 
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846/17RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti k pozemkům v majetku města 
a to parc.č. 176/6, 2738/2, 2738/19, 2759/2, 2759/16, 2759/17, 2759/20, 
2759/32, 2759/34, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování, 
opravování a udržování kanalizační přípojky v rámci stavby „Odkanalizování 
objektu Dukla“ dle GP č. 1210 – 29/2014 ze dne 16. 2. 2015 za jednorázovou 
úhradu 27.848,- Kč + DPH, při celkové výměře  139,24 m2 ve prospěch 
oprávněné společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., se sídlem: Ostrava – 
Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74, IČO: 278 26 554 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 

        
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                            T: 30. 9. 2015 
 
 
847/17RM/2015 - Pronájem částí nemovitých věcí______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark, nájemkyni 
    p. Emílii Jurkové, dohodou k 30. 6. 2015 
  
pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného 
domu na ul. Generála Svobody 19, Havířov-Šumbark, p. Blance Vojtekové,  
ke garážování vlastního osobního vozidla, za podmínek: 
- nájemné 700,- Kč/m2/rok vč. DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2015 
 
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 106  
    o výměře 40 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 17 m2  
    v přízemí objektu Městského  
    podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, společnosti Konsens  
    Morava o.p.s., IČO: 03305317, jako kancelář společnosti, za podmínek: 
    - nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení  
      nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní  
      smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc 
    - platba nájmu měsíčně  
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    - případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní  
       náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 
 
3. pronájem části nemovité věci – střechy o výměře 16 m2 obytného domu  
    ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, spol. Vodafone Czech Republic a.s.,  
    IČO: 25788001, k umístění telekomunikačního zařízení - 2 ks  
    stožárů s anténami a základnové stanice, za podmínek:  
    - roční nájemné 100 000,- Kč + DPH 
    - umístění zařízení na dobu určitou 5 let do 31. 8. 2020 
    - zřízení samostatného měření el. energie 
    - úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ 
 
4. pronájem části nemovité věci – štítové stěny obytného domu na Dlouhé tř. 17,  
    Havířov-Město, k umístění reklamního zařízení – baneru o rozměrech 5x12 m   
    (60 m2), spol. Melvin CZ s.r.o., IČO: 26785919, za podmínek: 
    - roční nájemné: 2.300,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. 138.000,- Kč ročně bez DPH 
    - nájemné ve výši ½ roční úhrady bude uhrazeno do 10 dnů od uzavření  
      smlouvy, zbývající část úhrady bude zaplacena ve dvou stejných splátkách  
      do 3 měsíců a 6 měsíců uzavření nájemní smlouvy 
    - doba nájmu: na dobu určitou do 12. 6. 2016 
    - na baneru bude reklama zdravotní pojišťovny 
    - po odstranění zařízení bude uvedena fasáda do původního stavu  
      a protokolárně předána správci domu. 
  
5. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Konzumní 12, Havířov-Šumbark,  
    p. Danu Červeňanskému, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:  
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
848/17RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci___________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 68,16 m2 v přízemí hlavní části budovy zdravotního střediska  
    na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov – Prostřední Suchá, nájemkyni  
    MUDr. Dagmar Kusákové, IČO: 47861240, dohodou k 30. 6. 2015 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 68,16 m2 v přízemí hlavní části budovy zdravotního střediska  
    na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov – Prostřední Suchá, pouze  
    ke zdravotnickým účelům 
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849/17RM/2015 - Zrušení výpovědi nájemní smlouvy___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e r u š í 
 
usnesení č. 553/12RM/2015 ze dne 8.4.2015 o výpovědi nájemní smlouvy na 
pronájem části nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 80,71 m2 
v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, Havířov-Město, nájemci  
p. Jindřichu Juřicovi, IČO: 66167191  

 
 
850/17RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
umístění sídla spolku APROPO, IČO: 69206244, v části nemovité věci - prostoru 
o celkové výměře 28 m2 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 536/2a, 
Havířov-Šumbark, po dobu trvání nájemního vztahu 

 
 
851/17RM/2015 - Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o zajištění přenosu tepelného výkonu  
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření Smlouvy o zajištění přenosu tepelného výkonu mezi pachtýřem  
    spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s. IČO: 61974706, a spol.  
    Veolia Energie ČR, a.s. IČO: 45193410, pro objekt nové továrny pro výrobu  
    zdravotních setů „ProcedurePak“ společnosti Mölnlycke Health  
    Care ProcedurePak s.r.o. v areálu bývalého Dolu DUKLA v Havířově,  
    za podmínek: 
 
    - účel: zajištění přenosu tepelného výkonu v části horkovodu  
      (2x DN 200, délka 200 m) pro objekt nové továrny pro výrobu zdravotních  
      setů „ProcedurePak“ společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.,  
      IČO: 02948231  
 
    - doba trvání: na dobu určitou 10 let s účinností ode dne zahájení přenosu  
      tepelného výkonu pro objekt „ProcedurePak“.  
      Tato smlouva bude automaticky prodloužena vždy na dobu dalších 5 let,  
      pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně  
      nejméně 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva  
      uzavřena nebo před uplynutím doby, o kterou byla smlouva automaticky  
      prodloužena, že na ukončení této smlouvy trvá. 
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    - roční úplata v celkové výši 160 000,- Kč bez DPH + inflační doložka  
    - ukončení smlouvy:  
      1. ke dni ukončení dodávek tepelné energie ze strany  
          spol. Veolia Energie ČR, a.s. 
      2. dohodou smluvních stran 

 
2. spol. Veolia Energie ČR, a.s.  IČO: 45193410 vybudování odbočné šachtice  
    se sekčními uzávěry na stávajících horkovodních rozvodech ve vlastnictví  
    města na vlastní náklady s podmínkou, že technické zhodnocení bude daňově 
    odepisovat po dobu platnosti Smlouvy o zajištění přenosu tepelného výkonu  
    a po ukončení této smlouvy bude zůstatková hodnota bezplatně převedena  
    na město 

 
   
852/17RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku_________________________________             
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku – myčky nádobí 
průmyslového charakteru zn. COMENDA, vč. změkčovacího zařízení BORES, 
inv. č. 600202200008, rok výroby 1997, pořizovací cena 124 586,-  Kč, 
zůstatková cena 4 669,30 Kč, ve správě ORJ 06 – organizační odbor a jeho 
následné vynětí z evidence  

 
Z: vedoucí ORG 
T: 31. 8. 2015 

 
 
853/17RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku – zařízení bytů____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e      
 
vyřazení neupotřebitelného zařízení bytů a bezúplatné předání                 
 
1. panu Tomáši Markovi, bytem …………………… 
    (opatrovníkem je statutární město Havířov), věci v účetní ceně 9 566,-  
2. panu Marku Barborkovi, bytem …………………… 
    (opatrovníkem je statutární město Havířov), věci v účetní ceně 51 060,12 Kč 
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854/17RM/2015 - Služby poradenského centra KHAMORO – uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě  
o partnerství (smlouvě o zajištění sociální služby) č. 1432/OSR/2012_______   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o partnerství (smlouvě o zajištění sociální 
služby) č. 1432/OSR/2012 s příspěvkovou organizací Sociální služby města 
Havířova, IČ: 60337583 dle přílohy  
 
p o v ě ř u j e   
 
primátora města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dodatku č. 2  
k Dohodě o partnerství (smlouvě o zajištění sociální služby) č. 1432/OSR/2012 
ze dne 28.6.2012  

                                                                                                         
          Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                            T: 06/ 2015 
 
 
855/17RM/2015 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě mezi statutárním městem Havířov jako budoucím prodávajícím, 
manžely Zdeňkem a Helenou Chrásteckými, jako původními budoucími 
kupujícími a panem Pavlem Bočkem jako novými budoucím kupujícím dle 
přílohy č. 1  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem  
Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě  
dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OSRM 

                         T: 7/2015 
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856/17RM/2015 - Stavba č. 3026 „Areál volného času Havířov“ – Smlouva o podmínkách  
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení  
a o smlouvě budoucí nájemní________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567  
dle přílohy č. 1  
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OSRM 

                         T: 07/2015 
 
 
857/17RM/2015 - Stavba č. 11025 „Oprava mostu  Na Hlinikách“ – Smlouva o právu  

provést stavbu____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s Povodím Odry s.p., Ostrava  se  
sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO:  70890021, dle přílohy č. 1  
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Smlouvy o právu provést stavbu dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Smlouvu o právu provést stavbu dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OSRM 

                         T: 07/2015 
 
 



 
USNESENÍ 

z 17. schůze Rady města Havířova 
konané dne 24.06.2015 

29 

858/17RM/2015 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úpravu odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 
materiálu, kdy celková výše odpisů po úpravě činí 43 018 317,67 Kč. 

 
 
859/17RM/2015 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

leden – květen 2015________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené sumarizace realizovaných přesunů mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu města Havířova za období leden – květen 2015  
u organizačních jednotek (OJ) dle příloh předloženého materiálu. 

 
 
860/17RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 
 
    - ve výši 3 990,00 Kč od Nadace České GCP, Na Pankráci 1658/121, 140 21  
      Praha 4 - Nusle (IČO: 29018200) na materiál pro vzdělávací účely dětí  
      předškolního věku (papírové desky,   sady didaktických her, pracovní listy,  
      polypropylenové kapsy, aj.) 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
 
    - ve výši 4 600,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.,  
      Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle  (IČO: 24231509) na úhradu  
      školních obědů žákyně osmého ročníku   školy ze sociálně slabé rodiny 
 
3. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČO: 48805424) 
 
    - ve výši 10 000,00 Kč od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská  
      689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice (IČO: 45193258) na realizaci projektu  
      „Ochranou přírody chráníme i sebe“ na výrobu „hmyzích hotelů“ 
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4. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
 
    - ve výši 20,00 Kč od Viléma Przeczka, Domov pro seniory, 28. října 2155,  
      738 01 Frýdek-   Místek - 10 ks knih „Vzpomínky mého života“, 
    - ve výši 5 000,00 Kč od společnosti 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24,  
      148 00 Praha 4 (IČO: 41195698) poukaz na nákup v IKEA (finanční odměna  
      za absolutní vítězství v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2014 v ČR) 

 
 
861/17RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního 
majetku__________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. příspěvkovým organizacím města v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,  
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
    převody částek z rezervního fondu do fondu investic takto: 
 
    - Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,  
      příspěvková organizace (IČO: 48805289) – 40 000,00 Kč na herní prvek  
      Bahniště – hra s vodou  
    
    - Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
      (IČO: 62331221) – 67.458,- Kč na pořízení objednávkového boxu 
 
2. pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi takto: 
 
    - Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,  
      příspěvková organizace (IČO: 48805289) v pořizovací ceně  
      cca 40 000,00 Kč včetně DPH  
    - herní prvek Bahniště – hra s vodou 
 
    - Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
      (IČO: 62331221) v pořizovací ceně cca 67.458,- včetně DPH 
    - objednávkový box 

 
 
862/17RM/2015 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech České školní inspekce____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 
inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů za období říjen 2014 – 
březen 2015 těchto základních a mateřských škol, dle důvodové zprávy: 
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1. Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
2. Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 
3. Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
4. Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
5. Mateřské školy Havířov-Město Radniční 7/619 
6. Mateřské školy Havířov-Město Puškinova 7a/908 
7. Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
    příspěvková organizace 

 
 
863/17RM/2015 - Odměny  ředitelům  mateřských škol, základních  škol a ředitelce ASTERIX  

– střediska volného času____________________________________________ 
                                                        
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou 
zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1  
 
s c h v a l u j e  
 
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 s úpravou dle návrhu 
členů RMH, a to pro: 
 
Bc. Miroslavu Tureckou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Bc. Zuzanu Novákovou  
Mateřská škola „U kamarádů“, 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 
Bc. Světluši Svobodovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
Bc. Zdeňku Hýžovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
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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 
Bc. 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 
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 
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PaedDr. Svatopluka Nováka 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace 
Mgr. Romana Kaderku 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimíra Kosňovského 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Blanku Helštýnovou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 
organizace 
Mgr. Helenu Klimšovou 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
Bc. Evu Kiedroňovou 
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

 
 
864/17RM/2015 - Návrh na navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015______________________  
 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
rozhodnutí o žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. 
Základní organizace Havířov KARDIO, IČ 66 18 29 21, o navýšení dotace 
poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova na nájemné a služby 
kontaktního místa dle důvodové zprávy 

 
                                                           
865/17RM/2015 - Rozhodnutí o pověření náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem  

platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací – zrušení části 
usnesení č. 1689/29RM/2011_________________________________________  

 
Rada města Havířova   
 
r u š í 
 
v usnesení č. 1689/29RM/2011 ze dne 21. 12. 2011 v části „pověřuje“ v bodě 1:  
„c) z důvodu změny platových tarifů stanovených nařízením vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejné službě a správě a s tím i související změnu ve 
výši příplatku za vedení, vychází-li tento z platové třídy schválené Radou města 
Havířova“   
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866/17RM/2015 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou hodna zvláštního  
zřetele - Vlasta Sýkorová___________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní Vlastě Sýkorové, 
trvale bytem Jana Wericha 347/9, Havířov-Město 

 

 
867/17RM/2015 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova  

v roce 2015_______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova 
2015 
 
ve výši 18 000 Kč nezletilým dětem Jaroslavovi, Petrovi a Aleně Škopíkovým, 
bytem ……………………, na pořízení patrové postele, postelového rámu pro 
samostatné lůžko včetně matrací, chráničů matrací a lůžkovin pro všechny děti,   
 
ve výši 4 212 Kč nezletilým dětem Marianě, Leovi a Terezii Fiedlerovým, bytem 
……………………, na pořízení matrací pro děti a edukačních hraček,  
 
ve výši 7 000 Kč nezletilým dětem Marcele, Radimovi a Radkovi Novákovým, 
bytem ……………………, na pořízení dvou postelí s úložným prostorem, 
 
ve výši 4 000  Kč nezletilému Filipu Bogdanovi, bytem …………………… …, 
na pořízení postele s úložným prostorem.  

 
 
868/17RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
aby podle §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt také 
osobu užívající ubytovací zařízení dle přílohy č. 1s doplněním těchto osob: 
Klešiková Eva, Komender Daniel, Krečmer Radim, Kroščenová Daniela, Maléř 
Josef, Niniczka Radim, Olszarová Šárka, Procházka David a Přichystal Michal 
s platností do 31. 12. 2015 
n e s o u h l a s í  
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
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ve znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil osobu, která využívá 
ubytovací zařízení, jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2 s úpravou dle návrhu 
členů RMH  
                
p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj 

 
Z: vedoucí OSV 

                                           T: červen 2015 
 
 
869/17RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti a přijetí účelové dotace na výkon sociální práce ze státního 
rozpočtu na rok 2015   
 
p o v ě ř u j e 
 
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádosti  
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

 
                                                                                                                   Z: vedoucí OSV 
                                                                                                                   T: 30.06.2015 
 
 
870/17RM/2015 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017  

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku_____________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. Seznam příspěvkových organizací, se kterými byla v roce 2014 uzavřena  
    na dobu neurčitou smlouva o centralizovaném zadávání dodávek elektrické  
    energie a zemního plynu ve znění přílohy č. 1 
 
2. Návrh dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadávání dodávek elektrické  
    energie a zemního plynu ve znění přílohy č. 2  
 
 
 
 
3. Návrh smlouvy o společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky  
 
    „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017“ 
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    ve znění přílohy č. 3 
 
4. Seznam obchodních společností pro uzavření smluv o společném postupu  
    směřujícímu k zadání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické energie  
    a zemního plynu na rok 2016 a 2017“ ve znění přílohy č. 4 
 
5. Návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů ve znění 
    přílohy č. 5 a č. 6 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Uzavření dodatků č. 1 smluv o centralizovaném zadávání dodávek elektrické  

                                   energie a zemního plynu ve znění přílohy č. 2 mezi statutárním městem  
                                   Havířov a příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 1 

2. Uzavření smluv o společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky  
    „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017“  
    ve znění přílohy č. 3 mezi statutárním městem Havířov a obchodními  
    společnostmi uvedenými v příloze č. 4 
 
3. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
    „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017“  
  
    rozdělení předmětu plnění na části:      ano – 3 části  
    následné zakázky (opce):                     ne  
 
4. Dílčí plnění:     ano 
    poskytnutí zálohy:    ano  
    čerpání dotace:     ne                                              
 
5. 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) 
 
6. Varianty nabídky:               ne 
     
7. Dobu realizace veřejné zakázky:             
     zahájení:  1.1.2016  
     ukončení: 31.12.2017  
 
8. Základní hodnotící kritérium: 
    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - hodnocení formou elektronické  
    aukce na komoditní burze    
   
p o v ě ř u j e  
 
1. Společnost  FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  
    IČO: 26439573, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu § 151 zákona  
    č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
2. Vedoucího odboru komunálních služeb podpisem:  
     a) Dodatků č. 1 smluv o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie  
         a zemního plynu mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovými  
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         organizacemi uvedenými v příloze č. 2 
     b) Smluv o společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky  
         „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017“  
         mezi statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými  
         v příloze č. 4 
     c) Přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního plynu 
         (VN a NN u elektrické energie a maloodběru u zemního plynu),  
         ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí: 
         elektrická energie nízké napětí: 800,- až 1 050,- Kč/MWh 
         elektrická energie vysoké napětí: 850,- až 1 100,- Kč/MWh 
         zemní plyn maloodběr: 500,- až 700,- Kč/MWh 
3. primátora města podpisem plných mocí k zastupování při uzavírání  
    burzovních obchodů uvedených v příloze č. 5 a č. 6 

 
 
871/17RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468,   

parc. č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 2105/663, parc. 
č. 2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638 
k.ú. Havířov-Šumbark_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části pozemků parc. č. 331/1, parc. č. 922/1, parc. č. 468, parc. 
č. 1237/1, parc. č. 3748/1 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 2105/663, parc. č. 
2105/629, parc. č. 2105/496, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/638 k.ú. Havířov-
Šumbark 
 
účel pronájmu: Umístění 50 ks odpadkových košů s reklamní plochou firmy 
ŠMÍRA-PRINT, s. r. o. na území města Havířova na základě návrhu odboru 
komunálních služeb dle přílohy č. 2 na pozemcích: 
- parc. č. 331/1, 18 košů o výměře 9 m2  , k.ú. Havířov-Město,  
- parc. č. 922/1, 13 košů o výměře 6,5 m2, k.ú. Havířov-Město,  
- parc. č. 468, 6 košů o výměře 3 m2, k.ú. Havířov-Město, 
- parc. č. 1237/1, 3 koše o výměře 1,5 m2, k.ú. Havířov-Město, 
- parc. č. 3748/1, 4 koše o výměře  2 m2, k.ú. Havířov-Město, 
- parc. č. 2105/663, 2 koše o výměře 1 m2, k.ú. Havířov-Šumbark, 
- parc. č. 2105/629, 1 koš o výměře 0,5 m2, k.ú. Havířov-Šumbark, 
- parc. č. 2105/496, 1 koš o výměře 0,5 m2, k.ú. Havířov-Šumbark, 
- parc. č. 2105/381, 1 koš o výměře 0,5 m2, k.ú. Havířov-Šumbark, 
- parc. č. 2105/638, 1 koš o výměře 0,5 m2, k.ú. Havířov-Šumbark, 
 
pro: ŠMÍRA-PRINT, s. r. o., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky,  
IČO: 25368915  
na dobu: od 1.9.2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 
nájemné: cena smluvní – 1 ks reklamního odpadkového koše/200,- Kč bez 
DPH/rok, t.j. 50 ks reklamních odpadkových košů x 200,- Kč = 10 000,- Kč  
bez DPH/rok 
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872/17RM/2015 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – Bowlingu ve  
                              Víceúčelové hale___________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
IČ: 00306754:  
1. záměr pronájmu části nemovité věci – restaurace a bowlingových drah  
    ve Víceúčelové hale, včetně zázemí, o výměře 420,60 m2,  
    ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, za podmínek vyhlášení veřejné  
    soutěže dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 
    člen:      náhradník: 
    Ing. Eduard Heczko   Mgr. Daniel Vachtarčík                                                                
    Ing. Václav Wicher   Ing. Janka Baklíková    
    Vratislav Bačák   Bc. Petr Šulc 
    Bc. Alena Olšoková 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov zajištěním veřejné 
soutěže. 

         
Z: ředitel SSRZ Havířov 

          T: 31.07.2015 
 
 
873/17RM/2015 - Předložení dohody o přistoupení ke Smlouvě o partnerství  

číslo 02460/2012/EP________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
1. se spolufinancováním projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“  
    dle článku V. odst. 2), 3) a 4) Smlouvy o partnerství číslo 02460/2012/EP  
    uzavřené mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692 a příspěvkovou  
    organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754,  
    dne 1. 11. 2012 – dle přílohy č. 1 
 
2. s uzavřením „Dohody o přistoupení ke Smlouvě o partnerství číslo  
    02460/2012/EP“ mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692,  
    příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
    IČO 00306754, a statutárním městem Havířov,  
    IČO: 00297488, ve znění dle přílohy č. 2 
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p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířov podpisem „Dohody o přistoupení  
ke Smlouvě o partnerství číslo 02460/2012/EP“ 
a 
ředitele příspěvkové organizace SSRZ Havířov podpisem „Dohody o přistoupení 
ke smlouvě o partnerství číslo 02460/2012/EP“ 

 
Z: ředitel SSRZ 
T: 6/2015 

 
 
874/17RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné  

pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání a přijetím příspěvku____ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené  
pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost poskytovaného Úřadem práce Karviná a přijetí příspěvku 
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov   
v předpokládané výši 312 tis. Kč 

 
 
875/17RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci  

– Restaurace v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov_________________  
 
Rada města Havířova  
 
n e s c h v a l u j e  
 
výsledek veřejné soutěže č. 1/VS-MKS/2015 - pronájmu části nemovité věci  
- restaurace včetně zázemí o celkové výměře 375,2 m² v objektu Kulturního 
domu Petra Bezruče na ulici Hlavní tř. 246/31a, Havířov-Město 
– restaurace, bar, salonek o celkové výměře 169,1 m², 
– kuchyň, sklady, kancelář, sociální zařízení o celkové výměře 206,1 m², 
za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové zprávy a příloh k tomuto materiálu. 
                   
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení veřejné soutěže na nájem části nemovité věci v 1.NP objektu 
Kulturního domu Petra Bezruče, kde se nachází provoz gastronomických služeb 
– restaurace, bar, salonek se zázemím kuchyně, kanceláře, skladů a sociálního 
zařízení o celkové výměře 375,2 m2, na dobu neurčitou 
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876/17RM/2015 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
ve dnech 4. – 5. 9. 2015_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e  
 
1. realizaci Havířovských slavností statutárního města Havířova  
    ve dnech 4. - 5. 9. 2015 Městským kulturním střediskem Havířov, 
2. podepsání realizačních autorských smluv dle důvodové zprávy a návrhu 
    dramaturgie akce. 
3. vstupné dle upravené přílohy 
 
p o v o l u j e 
 
prodloužení produkce konání Havířovských slavností 2015 dne 4. 9. 2015 od 
22.00 hod. do 24.00 hod., dne 5. 9. 2015 od 00.00 hod. do 00.45 hod., od 22.00 
hod do 24.00 hod., dne 6. 9. 2015 od 00.00 hod. do 01.30 hod.  
     

          Z: ředitelka  
                 MKS Havířov 

          T: 07.09.2015 
 
 
877/17RM/2015 - Odprodej přebytečného majetku – Ing. Jiří Revenda____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
odprodej přebytečného majetku:  
mobilní telefon NOKIA 625 černá, výrobní číslo 356689053568747, inventární 
číslo 000000033017 pořízeného v 03/2014 (bez SIM) za cenu ve výši 1 754,- Kč 
vč. DPH Ing. Jiřímu Revendovi 

 
           Z: vedoucí ORG 
                                           T: 30.06.2015 
 
 
878/17RM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti_  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem  
    Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO  45192081 (dále jen „společnost“)  
    dne 29.6.2015 od 10:15 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s.,  
    Skalní 1088, Hranice I –Město 
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1 
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u k l á d á   
 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:  
bod 2.  - Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 
bod 3. - Přednesení a projednání výroční zprávy společnosti za rok 2014 

včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení 
zisku společnosti za rok 2014 – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1, 
Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 

bod 4. - Přednesení a projednání zprávy a výroku auditora o přezkoumání 
řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 a 
výroční zprávy společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích 
mezi propojenými osobami – vzít na vědomí  dle Přílohy č. 1 a 
Přílohy č. 4 

bod 5. - Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady společnosti o 
výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady společnosti 
k účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2014 a 
k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti 
za účetní období roku 2014, stanovisko dozorčí rady společnosti 
k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami  – vzít 
na vědomí  dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5 

bod 6. - Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2014 
do 31.12.2014 – hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle 
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

bod 7. - 
 
 

Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 
společnosti za účetní období roku 2014 – učinit protinávrh 
k návrhu usnesení č. 6 dle Přílohy č. 1 
a to navrhnout rozdělení zisku za rok 2014 na výplatu dividend ve 
výši 1 115,- Kč za jednu akcii před zdaněním 

bod 8.  - Odvolání člena dozorčí rady – hlasovat pro odvolání člena dozorčí 
rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 

bod 9. - Volba člena dozorčí rady – hlasovat pro zvolení člena dozorčí 
rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 10. - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady – hlasovat 
dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 

bod 11. - Volba členů představenstva – hlasovat pro zvolení členů 
představenstva dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 12. - Změna stanov společnosti (sídlo) – hlasovat pro schválení změny 
stanov dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 13.  Schválení auditora společnosti dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o 
auditorech, ve znění pozdějších předpisů - hlasovat  pro určení 
auditora dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  
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879/17RM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – informace o podaných  
námitkách a rozhodnutí o nich_________________________________            
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. obsah námitek stěžovatele „Sdružení Dopravní terminál Havířov HOCHTIEF 
    EUROVIA“ proti zrušení zadávacího řízení OŘ/18/OIV/13 - „Dopravní  
    terminál Havířov“ ve znění přílohy č. 1 

 
2. rozhodnutí o nevyhovění námitkám stěžovatele „Sdružení Dopravní terminál  
    Havířov HOCHTIEF EUROVIA“ proti zrušení zadávacího řízení  
    OŘ/18/OIV/13 - „Dopravní terminál Havířov“ zpracované společností  
    České dráhy, a.s. ve znění přílohy č. 2 

                                                                                                                             
            
880/17RM/2015 - Mobilní telekomunikační služby – schválení uzavření smluv  
                              o centralizovaném zadávání a smluv o společném postupu směřujícímu 
                              k zadání veřejné zakázky___________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit v roce 2015 zadávací řízení na mobilní telekomunikační služby 
formou centralizovaného zadávání  
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na mobilní  
    telekomunikační služby na dobu neurčitou mezi statutárním městem Havířov  
    a všemi příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov,  
    na základě kterých bude statutární město Havířov na své náklady provádět  
    zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky na mobilní telekomunikační  
    služby na účet příspěvkových organizací 
 
2. uzavření smluv o společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky  
    na mobilní telekomunikační služby na dobu určitou pro zadávací řízení  
    zahájené v roce 2015 mezi statutárním městem Havířov a všemi obchodními  
    společnostmi založenými statutárním  městem Havířov, na základě kterých  
    provede statutární město Havířov na své náklady zadávací řízení za účelem  
    zadání veřejné zakázky na mobilní telekomunikační služby na účet  
    obchodních společností 
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881/17RM/2015 - OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé,  
Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nabídky__________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
obsah námitek stěžovatele BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 
702 00  Ostrava-Přívoz, IČO: 27800466, proti zadávacím podmínkám veřejné 
zakázky OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, 
Havířov“ ve znění přílohy č. 1 
 
n e v y h o v u j e 
 
námitkám stěžovatele BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1,  
702 00  Ostrava-Přívoz, IČO: 27800466, proti zadávacím podmínkám veřejné 
zakázky OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, 
Havířov“ z důvodů uvedených v příloze č. 2 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 
Karolíny Světlé, Havířov“ společnost S-O-D Holding s.r.o., se sídlem 735 41  
Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, IČO: 26830272, pro nesplnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu a pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených  
v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 3 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/19/OSRM/15  
    - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ od společnosti  
    MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, V Poli 904/16,  
    IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 21 226 874,33 Kč bez DPH    
    (25 684 518,63 Kč včetně DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování  
    spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ takto:   
 
2. místo: PRŮMSTAV, a.s., se sídlem 186 00  Praha 8, Pobřežní 667/778, 
               IČO: 25105825, s nabídkovou cenou 23 205 730,52 Kč bez DPH  
               (28 078 933,92 Kč včetně DPH) 
3. místo: Metrostav a.s., se sídlem 180 00  Praha 8-Libeň, Koželužská 2450/4,  

                                                   IČO: 00014915, s nabídkovou cenou 24 571 780,85 Kč bez DPH  
               (29 731 855,52 Kč včetně DPH) 
4. místo: BYSTROŇ Group a.s., se sídlem 702 00  Ostrava-Přívoz,  
               Chopinova 576/1, IČO: 27800466 
5. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36  Bruzovice 88,  
               IČO: 26807947 
6. místo: HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem 150 00  Praha 5, Plzeňská 16/3214,  
               IČO: 46678468 
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7. místo: OHL ŽS, a.s., se sídlem 602 00  Brno-Veveří, Burešova 938/17,  
               IČO: 46342796 
8. místo: VAPES CE s.r.o., se sídlem 735 35  Horní Suchá, Stonavská 51/6,  
               IČO: 25888595 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
rozhodnutí o námitkách, informace o podaných námitkách, rozhodnutí o 
vyloučení uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo  
a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení 
OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“ 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli, informaci o podaných námitkách  
    všem uchazečům, rozhodnutí o vyloučení uchazeči a oznámení o výběru  
    nejvhodnější nabídky všem uchazečům  
 

Z: vedoucí OPS 
         T: 26.06.2015 
 

2. předložit smlouvu o dílo k podpisu   
 

Z: vedoucí OSRM 
T: nejpozději do 15 
     dnů po marném  

 uplynutí lhůt pro podání      
 námitek  

            a návrhu k ÚOHS 
 
 
882/17RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  

14011) - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky_ 
 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ 
společnosti: 
- JANKOSTAV s.r.o., se sídlem 719 00  Ostrava – Kunčice, Štěpaňákova  
  31/714, IČO: 25855581  
- SATES MORAVA spol. s.r.o., se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí, 
  Železničního vojska 1386, IČO: 60775530,  
pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v 
zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze 
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r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna  
    Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ společnosti  HOCHTIEF CZ a.s., divize  
    Dopravní stavby, provoz Ostrava, se sídlem 150 00  Praha 5, s doručovací  
    adresou 702 00  Moravská Ostrava, Hlubinská 1554/16, IČO: 46678468,  
    s  nabídkovou cenou 10.863.527,87 Kč bez DPH  (13.144.868,72 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna  
    Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“  takto:   
 

                  2. místo: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby  
                                 MORAVA, oblast speciální stavby, se sídlem 602 00  Brno,  
                                 Jahodová 60, doručovací adresa: 718 00    Ostrava – Kunčičky,  
                                 Vratimovská 624/11, IČO: 48035599, s nabídkovou cenou 
                                 11.684.243,20 Kč (14.137.934,27 Kč vč. DPH) 
                  3. místo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava,  
                                 se sídlem 110 00  Praha – Nové Město, Národní 138/10, 718 00  
                                 Ostrava – Kunčičky, Vratimovská 658/77,  IČO: 45274924,  
                                 s nabídkovou cenou 11.929.247,88 Kč (14.434.389,93 Kč vč. DPH) 
                  4. místo: ALPINE Bau CZ a.s., závod Ostrava, se sídlem 757 01  Valašské  
                                 Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, doručovací adresa:  
                                 717 00  Ostrava – Bartovice, Šenovská 463, IČO: 02604795, 
                                 s nabídkovou cenou 12.591.655,43 Kč (15.235.903,07 Kč vč. DPH) 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy s vybraným 
uchazečem a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení 
OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům 
 

Z: vedoucí OPS 
        T: 01.07.2015 
 
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu  
       
        Z: vedoucí OSRM 
        T: 7/2015 
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883/17RM/2015 - Úprava harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích RMH  
v II. pololetí 2015__________________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
úpravu harmonogramu účasti předsedů jednotlivých komisí RMH na schůzích 
rady města ve II. pololetí 2015 dle přílohy  
 
u k l á d á 
 
informovat předsedu komise pro plánování sociálních služeb Rady města 
Havířova   

 
           Z: vedoucí OKP 
          T: 30.06.2015 
 
 
884/17RM/2015 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 

Rada města Havířova  
 
 s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz. Příloha č. 1) dle návrhu 
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov 
Životice (viz Příloha č. 2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov 
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města 
Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                            
 
u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
dle přílohy č. 1 a č. 2 

 
           Z: vedoucí OKP  
                          T: 31.07.2015 
 
 
885/17RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Valjevo, Srbsko____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci mezinárodního projektu „Evropa pro občany“ zahraniční pracovní cestu 
do města Valjevo, Srbsko ve dnech 16. – 19.07.2015 pro Bc. Daniela Pawlase, 
primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku  
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a správu majetku a Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský 
rozvoj na odbornou konferenci „Průmyslová společenství (ICED): občanská 
společnost pro reindustrializaci Evropy“. 

 
 
886/17RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš 
v Chorvatsku ve dnech 03.07 – 06.07.2015 pro Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj, Hanu Šimkovou, členku Komise  
pro regionální spolupráci a partnerské vztahy, a  Bc. Darju Tomaniecovou,  
členku ZMH, na „Slavnostní zahájení 49. Festivalu Dalmátských Kapel“. 

 
 
887/17RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru správy a rozvoje majetku_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
JUDr. René Vaška, ode dne následujícího po ukončení stávajícího pracovního 
poměru, do funkce vedoucího odboru správy a rozvoje majetku Magistrátu  
města Havířova 

 
 
888/17RM/2015 - Kino Centrum – návrh podmínek výběrového řízení na pronájem prostor  

k podnikání_______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
u k l á d á  
 
ředitelce MKS předložit RMH návrh podmínek výběrového řízení na pronájem 
prostor k podnikání v objektu kina Centrum - kinokavárny, kinobaru v I. NP, 
zábavního klubu v I. PP a II. PP o celkové výměře 561,24 m2 

 
Z: ředitelka MKS 
T: 22.7.2015 
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889/17RM/2015 - Dopis předsedovi vlády ČR o problémech havířovského regionu___________ 
 

Rada města Havířova  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města zasláním dopisu předsedovi vlády České republiky o 
problémech regionu a pozváním zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský kraj 
na zasedání Zastupitelstva města Havířova v září 2015 

 
Z: vedoucí OKP 
T: 30.6.2015 

 
 
890/17RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova____________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora pro ekonomiku  
        a správu majetku   
    
  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/59821/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 27.07.2015 
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z 18. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.07.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 18. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.07.2015  

 
891/18RM/2015 - Zvolení ověřovatele 18. schůze RMH, konané dne 22.07.2015 
 
892/18RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu ze 17. schůze RMH, konané dne 24.06.2015 
 
893/18RM/2015 - Schválení programu 18. schůze RMH, konané dne 22.07.2015 
 
894/18RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
895/18RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                              valné hromady – změna společenské smlouvy   
 
896/18RM/2015 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady -  zpráva jednatele k rozhodnutí společníka o provedení  
                              forenzního auditu hospodaření 
 
897/18RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – smlouva o výkonu funkce předsedy  
                              dozorčí rady  
 
898/18RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                              nájmu bytů 
 
899/18RM/2015 - Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, včetně postupu  
                              při posuzování žádostí občanů o ubytování   
 
900/18RM/2015 - Žádost „Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici S. K.  
                              Neumanna 3/803 v Havířově – Městě“ o úhradu nákladů při hrazení  
                              oprav a rekonstrukcí budov  

  
901/18RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
902/18RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Josef  
                              Badej a Hana Badejová          
 
903/18RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                              bytům v majetku města Havířova – manž. Zoltan Packo a Alžběta Packová        
 
904/18RM/2015 - Mimořádná přidělení obecních bytů       
 
905/18RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů        
 
906/18RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
907/18RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561,  parc.č. 3562 a parc.č. 3563,  
                              k.ú. Havířov-město 
 
908/18RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice 
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909/18RM/2015 - Záměr směny části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část  
                              pozemku parc. č. 1707/2 oba v k. ú. Šumbark – změna usnesení      
 
910/18RM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Prostřední Suchá      
 
911/18RM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice      
 
912/18RM/2015 - Žádost o snížení kupní ceny – manž. Vavříkovi 
 
913/18RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
 
914/18RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice  
 
915/18RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice 
 
916/18RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
 
917/18RM/2015 - Výpůjčka pozemků parc.č.  2159/1, 2160, k.ú. Dolní Suchá 
 
918/18RM/2015 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  
                              ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o.  
 
919/18RM/2015 - Smlouva o právu provést stavbu  
 
920/18RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
921/18RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
 
922/18RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
923/18RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
                              Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné soutěže 
 
924/18RM/2015 - Pronájem části nemovité věci  
 
925/18RM/2015 - Návrh na slevu na nájemném           
 
926/18RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci  
 
927/18RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
 
928/18RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku             
 
929/18RM/2015 - Informace o nákladech staveb realizovaných v roce 2012-2015  
 
930/18RM/2015 - Informativní  zpráva k připravovaným stavbám OSRM  
 
931/18RM/2015 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                              Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření Dodatku č. 5 ke  
                              Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 
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932/18RM/2015 - OŘ/21/OSRM/15  - „Dodávka RTN“ - zrušení zadávacího řízení  
 
933/18RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
934/18RM/2015 - Úvěr ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti bytových  
                              domů ve vlastnictví města Havířova 
 
935/18RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                              statutárním městem Havířov  

          
936/18RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  
 
937/18RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     
                              z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku 
 
938/18RM/2015 - Udělení souhlasu s odpisem pohledávky příspěvkovou organizací zřízenou   
                              statutárním městem Havířov  
 
939/18RM/2015 - Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená od 1. 9. 2015 
           
940/18RM/2015 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  
                              a žáků na třídu za školní rok 2014/2015 
 
941/18RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  
                              v roce 2015                              
         
942/18RM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
                              – Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. 
                 
943/18RM/2015 - Souhlas s pořízením investičního majetku, snížení příspěvku na provoz  
                              a převod do fondu investic na rok 2015 – ZŠ M. Kudeříkové 
 
944/18RM/2015 - Informace o projektu „Šetření alergických onemocnění u dětí  
                              v Moravskoslezském kraji“ a žádost o finanční podporu projektu  
 
945/18RM/2015 - Návrh nového znění Zásad pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního  
                              určení v majetku statutárního města Havířova 
 
946/18RM/2015 - Žádost o podporu obecně prospěšného projektu Sanatoria Kochova   
 
947/18RM/2015 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou  
                              spásy v České republice, z. s.   
 
948/18RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
 
949/18RM/2015 - Přijetí věcných darů  
 
950/18RM/2015 - Souhlas s přijetím peněžního daru 
 
951/18RM/2015 - Opatření pro realizaci mezistátního utkání v ragby v Městském  
                              sportovním areálu v Havířově   
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952/18RM/2015 - Kino Centrum - návrh podmínek výběrového řízení na pronájem  
                              části nemovité věci k podnikání   
 
953/18RM/2015 - Uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 s Technickými  
                              službami  Havířov a.s. 
 
954/18RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
955/18RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb 
             
956/18RM/2015 - OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada  
                              – I. etapa“  - rozhodnutí o výběru nabídky 
                                                
957/18RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  
                              o konání řádné valné hromady 
 
958/18RM/2015 - Závěrečná zpráva o akci 19. Setkání HMO ČR v Havířově a akci  
                              Havířov v květech 
 
959/18RM/2015 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  
                              za rok 2014 – oprava údaje  
 
960/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Turčianských Teplic (Slovensko)  
                              ve dnech 12. 6. - 14. 6. 2015 
 
961/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Omiš (Chorvatsko)  
                              ve dnech 3. 7. -  6. 7. 2015 
 
962/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Jastrzebie-Zdrój, Polsko  
                              „Dni miasta“ 
 
963/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai (Litva)  
                              ve dnech 3. 6. - 8. 6. 2015 
 
964/18RM/2015 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2015 - floristická  
                              soutěž „Pohádkové postavičky z podzemí“   
                    
965/18RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko 
 
966/18RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta na 8. Setkání banských měst a obcí Slovenska  
                              ve dnech 24. –26.7.2015 v Banské Bystrici na Slovensku  
 
967/18RM/2015 - Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města 
   
968/18RM/2015 - VZ/24/ORG/2015 – „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu  
                              Centrum ICT v roce 2015“          
 
969/18RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 18. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.07.2015 

 
891/18RM/2015 - Zvolení ověřovatele 18. schůze RMH, konané dne 22.07.2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu z 18. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 22.07.2015 

                                                                     Róberta MASAROVIČE, MSc. 
 

 
892/18RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu ze 17. schůze RMH, konané dne 24.06.2015_______ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávy ověřovatelů zápisu ze 17. schůze Rady města Havířova, konané  
dne  24.06.2015  

 
 
893/18RM/2015 - Schválení programu 18. schůze RMH, konané dne 22.07.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 18. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.07.2015 
dle upravené přílohy 

 
  
894/18RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

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

 
649/14RM/2015 Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
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717/15RM/2015   „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka 
s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací  
hygienické židle“ - vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 

756/16RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 
2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové 
části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

769/16RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava 
Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Prostřední 
Suchá 

821/17RM/2015 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 
akcionáře  v působnosti valné hromady – odvolání a volba 
člena představenstva  

839/17RM/2015 Prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 384/1, k.ú. 
Šumbark 

842/17RM/2015 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 564 a části pozemku  
parc.č. 563, k. ú. Havířov-město dohodou 

873/17RM/2015 Předložení dohody o přistoupení ke Smlouvě o partnerství  
číslo 02460/2012/EP 

 
v y p o u š t í 

 
117/5RM/2014 Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Heleny 

Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o 
velikosti 1+2   

548/12RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

617/14RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. To & Mi 
Vdf. spol. s r.o. 

624/14RM/2015 Podání žádosti o dotaci na projekt „Náměstí T. G. Masaryka“  
předkládaného v rámci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ do 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
v rámci kontinuální výzvy 3.1- 05 

639/14RM/2015 Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 
2016 a 2017 – zahájení zadávacího řízení na nadlimitní 
veřejnou zakázku 

647/14RM/2015 Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – Restaurace 
v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov 

654/14RM/2015 Odprodej přebytečného majetku – Mgr. Michaela Horňáková 
694/15RM/2015 Pronájem pozemků v k.ú. Šumbark 
696/15RM/2015 Prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  

k.ú. Havířov - město 
698/15RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE  

GasNet, s.r.o. 
714/15RM/2015 Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov  

– Bludovice pro školní rok 2015/2016 
716/15RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
728/15RM/2015 Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
731/15RM/2015 ZPŘ/16/OŠK/15 - „Zahradní mobiliář do MŠ a jeslí v 

Havířově“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru 
nabídky 
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759/16RM/2015 Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 
2014-2015 

773/16RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch  
spol. RWE GasNet, s.r.o. 

774/16RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
  

784/16RM/2015 
Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ (IČ 26721511) na 
akci „Bezpečnost a ochrana dětí  a  mládeže 
ve statutárním městě Havířov“v rámci grantového řízení „Oran
žový přechod pro rok 2015“ 

785/16RM/2015 Akce “Havířov v pohybu 2015” – žádost o nadační příspěvek  
z NADACE ČEZ 

787/16RM/2015 OŘ/55/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
1231/OIV/2014 

791/16RM/2015 UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. 
etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ 
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014      

796/16RM/2015 Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT 
(Centrum informačních a komunikačních technologií) v roce 
2015 – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (služby) 

797/16RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
803/16RM/2015 Souhlas s přijetím věcných darů 
806/16RM/2015 Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2015 - 

floristická soutěž „Pohádkové postavičky z podzemí“  
824/17RM/2015 Rozhodnutí o zadání VZ/15/MP/15 - Rekonstrukce městského 

kamerového dohlížecího systému 
825/17RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
854/17RM/2015 Služby poradenského centra KHAMORO – uzavření Dodatku 

č. 2 k Dohodě o partnerství (smlouvě o zajištění sociální 
služby) č. 1432/OSR/2012   

856/17RM/2015 Stavba č. 3026 „Areál volného času Havířov“ – Smlouva o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 

857/17RM/2015 Stavba č. 11025 „Oprava mostu  Na Hlinikách“ – Smlouva o 
právu provést stavbu 

868/17RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
869/17RM/2015 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 
877/17RM/2015 Odprodej přebytečného majetku – Ing. Jiří Revenda 
883/17RM/2015 Úprava harmonogramu účasti předsedů komisí na schůzích 

RMH v II. pololetí 2015 
884/17RM/2015 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 
889/17RM/2015 Dopis předsedovi vlády ČR o problémech havířovského 

regionu 
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895/18RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                              valné hromady – změna společenské smlouvy__________________________   
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
17305 (dále jen „společnost“) 
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu při rozhodování jediného společníka vykonávajícího 
působnost valné hromady - paní Alici Hegyi 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti 

________________________________________________________________________________ 
 
896/18RM/2015 - ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné  
                              hromady -  zpráva jednatele k rozhodnutí společníka o provedení  
                              forenzního auditu hospodaření______________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
(dále jen „společnost“) 

 
              b e r e   n a   v ě d o m í  
 

žádost jednatele společnosti o nové posouzení úkolu uloženého na valné 
hromadě společnosti dne 20.5.2015 - zajistit provedení forenzního auditu 
hospodaření společnosti za roky 2012, 2013 a 2014 
 
t r v á  
 
na usnesení RMH čís. č. 744/15RM/2015 ze dne 20.5.2015 o provedení 
forenzního auditu hospodaření společnosti za roky 2012, 2013 a 2014 
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u k l á d á  
 
ekonomického odboru předložit návrh na úhradu nákladů za provedení 
forenzního auditu hospodaření společnosti z rozpočtu města  

 
Z: vedoucí EO 
T: 7/2015 

 
 
897/18RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                              v působnosti valné hromady – smlouva o výkonu funkce předsedy  
                              dozorčí rady______________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
8631, (dále jen „společnost“)  
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu při rozhodování jediného společníka vykonávajícího 
působnost valné hromady paní Alici Hegyi 
 
b e r e    n a   v ě d o m í  
 
1. žádost Ing. Karla Žáka, předsedy dozorčí rady společnosti, o změnu  
    smlouvy o výkonu funkce, dle přílohy č. 1 
 
2. nepodepsání Ing. Karlem Žákem smlouvy o výkonu funkce předsedy  
    dozorčí rady společnosti schválené 17.12.2014  a bezplatný výkon  
    funkce předsedy dozorčí rady společnosti od 18.12.2014 dosud 
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti a výši odměny za 
výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti od 1.8.2015 dle Přílohy č. 4  

 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka Ing. Karlu Žákovi a společnosti  

 
Z: vedoucí OPS 
T: 24.7.2015 
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2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady  
    společnosti  

 
          Z: jednatelé                  
                                                                                                                           společnosti  
          T: 31.7.2015 
               
 
898/18RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                              nájmu bytů_______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o.,  
dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    Městskou realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období  
    od   1.7.2015 a 15.7.2015   na  základě  samostatného usnesení rady  
    města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 
3. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4  

________________________________________________________________________________ 
     
899/18RM/2015 - Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, včetně postupu  
                              při posuzování žádostí občanů o ubytování____________________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
1. s účinnosti od 1.8.2015 Ubytovací řád Ubytovny Střední 3,  
    Havířov - Šumbark  dle Přílohy č. 1   
 
2. Ceník ubytovny dle Přílohy č. 2  

  
u k l á d á  
 
1. Městské realitní agentuře, s.r.o., (dále MRA, s.r.o.) zavést Ubytovací řád  
    dle přílohy č.1 na Ubytovně Střední 3, Havířov – Šumbark s účinnosti  
    od 1.8.2015 

       
                                                                           Z: ředitel MRA, s.r.o.  
                                                                                                 T: 1.8.2015 
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2. MRA, s.r.o. zavést ceník dle přílohy č.2 na Ubytovně Střední 3,  
    Havířov – Šumbark s účinnosti od 1.8.2015 

       
                                                                           Z: ředitel MRA, s.r.o.  
                                                                                                 T: 1.8.2015 
 
   
900/18RM/2015 - Žádost „Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici S. K.  
                              Neumanna 3/803 v Havířově – Městě“ o úhradu nákladů při hrazení oprav  
                              a rekonstrukcí budov______________________________________________  

  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy (revitalizace bytového  
    domu) dle přiložené žádosti „Společenství vlastníků jednotek v domě  
    na ulici S. K. Neumanna 3/803 v Havířově – Městě“ ve výši  
    599 695,70  Kč. Rozdělení této částky na opravy = 0 %  
    a investici = 100 %. 
 
2. úhradu odměny pro Městskou realitní agenturu, s. r. o. dle příkazní  
    smlouvy číslo 199/OSM/2011 ze dne 31. 03. 2011 ve výši 5 997,-  Kč  
    + DPH 

 
 
901/18RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
- č.4, o velikosti 0+1 na ulici Kubelíková 1316/10  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.18, o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 495/6 Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1189/16 Havířov- Město  
  …………… 
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 835/5  Havířov- Město  
  …………… 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Zednická 314/2  Havířov- Město Mgr.  
  …………… 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Bludovická 757/5  Havířov- Město  
  …………… 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Lípová 602/14  Havířov- Město  
  …………… 
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- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Bludovická 758/3  Havířov- Město  
  ……………. 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1103/75  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 473/11  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Jožky Jabůrkové 978/1  Havířov- Město  
  …………… 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Moskevská 1075/1  Havířov- Město  
  …………… 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1148/9  Havířov- Město  
  …………… 
- č.31, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1144/91  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.51, o velikosti 1+3, na ulici Čelakovského 1594/2b  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.44, o velikosti 1+3, na ulici Čelakovského 1594/2b  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Jílová 1582/6  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Plynárenská 667/9  Havířov- Prostřední  
  Suchá …………… 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 387/8  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.24, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Lidická 1176/52a  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 473/11  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.3, o velikosti 1+4, na ulici Uzavřená 1015/11  Havířov- Město  
  …………… 
- č.3, o velikosti 1+4, na ulici Dlouhá třída 1204/42  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+4, na ulici Mozartova 1060/1  Havířov- Město  
  …………… 
- č.4, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1113/6  Havířov- Šumbark  
  …………… 
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p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za 
předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.8.2015 
 
 
902/18RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Josef Badej  
                              a Hana Badejová__________________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19  o vel. 1+3   
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou  
města pro příslušné období v domě na ul. Petra Bezruče 1545/5  v Havířově-
Podlesí s manž. Josefem Badejem, t.b. ……………a Hanou Badejovou, t.b. 
…………… 
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu 
s platnými Zásadami  

________________________________________________________________________________ 
 
903/18RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                              bytům v majetku města Havířova – manž. Zoltan Packo a Alžběta Packová_        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  
o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro manž. Zoltana 
Packa, t.b. ……………a Alžbětu Packovou, t.b. ……………, státní příslušníky 
Slovenské republiky    

________________________________________________________________________________ 
 
904/18RM/2015 - Mimořádná přidělení obecních bytů__________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení obecního třípokojového nebo pětipokojového bytu  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou  
    města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark  p. Sandře  
    Mezeiové, t.b. ……………   
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2. mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v lokalitě  Havířov-Šumbark p. Žanetě Tomesové,  
    t.b. ……………    
 
3. mimořádné přidělení obecního pětipokojového bytu se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v lokalitě  Havířov-Šumbark  manž. Marii Balogové,  
    t.b. ……………  a Vladimíru Balogovi,  
    t.b. ……………     

 
 
905/18RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů__________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+4 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. Lípová 716/19 v Havířově-Městě  p. Davidu  
    Jílkovi, t.b. ……………a p. Zuzaně Kubicové, t.b.  
    …………… pod podmínkou, že nájemní smlouva  
    bude uzavřena v souladu se Zásadami a opravy bytu budou provedeny na  
    náklady nájemce  
 
2. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. Národní třída 581/12 v Havířově-Městě  p.  
    Janě Žůrkové, t.b. ……………, pod podmínkou,  
    že nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se Zásadami a opravy bytu  
    budou provedeny na náklady nájemce  

________________________________________________________________________________ 
 
906/18RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Tomáš Krpce, trvale bytem ……………,  
    …………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3  
    v domě na ul. Nákupní 471/7, Havířov-Šumbark, jehož nájemkyní je  
    jeho matka p. Martina Krpcová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Radana Elischera, trvale bytem ……………,  
    ……………k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 23, vel. 1+3  
    v domě na ul. Nákupní 473/11, Havířov-Šumbark,  jehož nájemkyní je  
    jeho matka p. Renata Elischerová 
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3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Markéty Fedaszové, trvale bytem  
    ………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4,  
    vel. 1+3 v domě na ul. Karvinská 1184/6, Havířov-Město,  jehož  
    nájemci jsou její rodiče manž. Martin Fedasz a Jolana Fedaszová 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Martina Kubiczka, trvale bytem  
    ………………………… k nájemní smlouvě o  
    nájmu bytu č. 20, vel. 1+3 v domě na ul. Emy Destinnové 1167/1a,  
    Havířov-Šumbark,  jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Lumír  
    Kubiczek a Jana Kubiczková 
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Terezy Dančákové, trvale bytem  
    ………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
    č. 21, vel. 1+3 v domě na ul. Konzumní 387/8, Havířov-Šumbark,   
    jehož nájemci jsou její rodiče manž. Monika Farná a Pavel Farný 
 
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení Ing. Jana Freje, trvale bytem ……………,  
    …………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2  v domě  
    na ul. 17. listopadu 1253/10, Havířov- Podlesí, jehož nájemcem  
    je Bc. Andrea Szturcová   
 
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Romany Buškové, trvale bytem ……………,  
    …………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 24, vel. 1+2 v domě  
    na ul. Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov- Podlesí, jehož  
    nájemcem je Veronika Weissová   
 
n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Jakuba Eliáše, trvale bytem …………………………k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. 17.listopadu 1032/15 , 
Havířov-Město,  jehož nájemkyní je jeho matka p. Veronika Janečková 

________________________________________________________________________________ 
 
907/18RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561,  parc.č. 3562 a parc.č. 3563,  
                              k.ú. Havířov-město________________________________________________ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit  záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, zahrada ,  
parc.č. 3562, zahrada a parc.č. 3563, zahrada o celkové výměře cca 300  
až 400 m2, kat. území Havířov-město ( přesná výměra bude určena na  
základě geometrického zaměření) paní ing. Dorotě Sikorové, bytem  
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…………………………, za účelem scelení pozemků a zřízení přístupu a 
příjezdu k těmto pozemkům 

________________________________________________________________________________ 
 
908/18RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, trvalý travní porost o 
výměře cca 40 m2, kat. území Bludovice (přesná výměra bude stanovena  
až na základě geometrického zaměření) manželům Ing. Romanu Slanému  
a Ing. Bohumile Slané, bytem …………………………, za účelem vybudování 
nového příjezdu k nemovitostem v jejich vlastnictví, zapsaných  
na LV č. 2985 

________________________________________________________________________________ 
 
909/18RM/2015 - Záměr směny části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část  
                              pozemku parc. č. 1707/2 oba v k. ú. Šumbark – změna usnesení___________      
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit usnesení ZMH č. 1122/25ZM/2014 ze dne 7. 4. 2014, kterým byla 
schválena směna  části pozemku k.ú. Šumbark,  parc. č. 1707/1, orná půda o 
výměře cca 20 m2, v majetku města,  za část pozemku k.ú. Šumbark,  parc. č. 
1707/2  ostatní plocha,  o výměře cca 25 m2, ve vlastnictví: manž. Romana 
Skácela a Andrey Skácelové, …………………………,      
v rozsahu dle zaměření, s tím, že směňované výměry mohou být i shodné a 
směna se uskuteční s finančním vyrovnáním rozdílu ve výměře a ceně 
směňovaných nemovitostí a úhradou 50% nákladů na znalečné a geometrické 
zaměření, tržní cena obou směňovaných nemovitostí, činí dle znaleckého 
posudku 380,- Kč/m2 
schválit záměr směny část pozemku  parc. č. 1707/1, orná půda  dle GP č. 1695-
29/2015, ze dne 18. 6. 2015, označeného jako parc. č. 1707/5 o výměře 74 m2, 
v majetku města, za část pozemku  parc. č. 1707/2  ostatní plocha, dle GP 
označeného jako parc. č. 1707/6, o výměře 74 m2,  oba v k.ú. Šumbark, ve 
vlastnictví: manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, ……………, kde tržní 
hodnota obou směňovaných nemovitostí činí 380,-Kč/m2, proto směna bude 
uskutečněna bez finančního vyrovnání a náklady na znalečné a geometrické 
zaměření v celkové výši 8.160,- Kč uhradí smluvní strany rovným dílem 
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910/18RM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Prostřední Suchá      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou 
geometrickým plánem č. zak. 2909-6b/2015 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1195/363 o výměře 2 m2,  k.ú. Prostřední Suchá paní Haně Timkové, 
bytem …………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 620,- Kč (tj. 310,- Kč/m2)  

 
 
911/18RM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice, odměřenou 
geometrickým plánem č. zak. 3977-18/2015 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 3014/28 o výměře 4 m2, k.ú. Bludovice  společnosti REMM - software 
s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1397/121a, IČO 25869019  
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  ve výši 2 906,- Kč 
(tj. cca 726,40 Kč/m2)  

 
 
912/18RM/2015 - Žádost o snížení kupní ceny – manž. Vavříkovi_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
trvat na usnesení č. 109/4ZM/2015 ze dne  30. 3.2015 a nesouhlasit  
se snížením původní kupní ceny ve výši   95 500,- Kč  (tj.  cca  465,85  Kč/m2)  
+ 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku na novou  kupní cenu ve výši  
80 470,- Kč  (tj.  cca  392,54  Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého 
posudku  

________________________________________________________________________________ 
 
913/18RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu části pozemku  parc.č. 1374/55, ostatní plocha, o výměře 14 m2, 
k.ú. Šumbark, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 
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520/117, Jinonice, Praha 5, IČO: 440 12 373, za účelem umístění krytého 
vozíkového parkboxu pro zákazníky prodejny Albert v Havířově - Šumbarku 

 
 
914/18RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice_______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr pronájmu pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice nájemci společnosti 
JS-GYNAM s.r.o., se sídlem Havířov – Podlesí, Studentská 1155/14,  IČO: 368 
40 740 za účelem umístění 1 směrové tabule – svislé dopravní značky  IS 24 C  
o rozměrech 1000 x 250 mm ke gynekologické ambulanci 

________________________________________________________________________________ 
 
915/18RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem pozemku  parc.č. 606/6, ostatní plocha, o výměře 165 m2,  
k.ú. Bludovice,  paní Alexandře Bardoňové, bytem ……………,  
……………, za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční  
výpovědní lhůtou, s účinností od 1.8. 2015, nájemné ve výši 1.650,-Kč/rok 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                      T: 31. 10. 2015 
 
 
916/18RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem části pozemku  parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark, dle 
geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/21, ostatní plocha o výměře 
243 m2, k.ú. Šumbark, manželům Mgr. Lindě Radové, DiS a Miroslavu Radovi,  
oba bytem …………………………, za účelem zahrady, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 8. 2015, s podmínkou ukončení 
pronájmu  v jednoměsíční výpovědní lhůtě z důvodu navrhovaného prodloužení 
silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 
v Prostřední Suché, nájemné ve výši 2.430,-Kč/rok 
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a 
      
ukončení pronájmu části pozemku  parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark, 
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/21, ostatní plocha o 
výměře 243 m2, k.ú. Šumbark, manželům Milanu a Pavlíně Kusendovým, bytem 
…………………………, dohodou ke dni 31. 7. 2015 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu pozemku 
 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                      T: 31. 10. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
917/18RM/2015 - Výpůjčka pozemků parc.č.  2159/1, 2160, k.ú. Dolní Suchá_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku pozemků  parc.č. 2159/1, trvalý travní porost, o výměře 1417 m2, k.ú. 
Dolní Suchá, a parc.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 148 m2, k.ú. Dolní Suchá, 
pro pana Petra Kaisra, bytem …………………………, za účelem vypásání 
pozemků pomocí stáda ovcí, na dobu určitou na 2 roky, s účinnosti od 1. 8. 2015 
s tím, že pozemky budou ohrazeny pomocí ohrad nebo elektrických ohradníků 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                      T: 31. 10. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
918/18RM/2015 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  
                              ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o.________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  po 
dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
maximálně na dobu 24 měsíců k části pozemku v majetku města a to parc.č. 
2938/19, k.ú. Bludovice za účelem  uložení  STL plynovodu v rámci stavby „ 
STL plynovodu a 14 ks přípojek v k.ú. Bludovice (č. stavby 8800076103)“ za 
jednorázovou úhradu ve výši 125,- Kč/m2 + DPH včetně ochranného pásma, 
minimálně však 1.000,-Kč + DPH, investor a plátce – Ing. Zbyněk Sedlář a 
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MUDr. Alexandra Sedlářová, oba bytem …………………., ve prospěch spol. 
RWE GasNet, s r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 
: 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:  Plynárenská 499/1, 
PSČ 657 02 Brno, IČO : 279 35 311  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
919/18RM/2015 - Smlouva o právu provést stavbu_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s MUDr.  Bedřichem Wasserburgrem, 
MBA., bytem ……………   pro stavbu  parkoviště   a odpočinkové klidové zóny  
na pozemcích města parc.č. 35/8, parc.č. 43/8 a parc.č. 43/9, k.ú. Šumbark, nově 
oddělených GP č. zak. 1754-57/2015 v rámci stavby „Rozšíření objektu 
zdravotnického zařízení u Sanatoria, ul.Kochova 815/1, Havířov-Šumbark“  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem   smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.08.2015 
 
 
920/18RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1201, 
1205/17, 1229/2, 1229/4, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky, 
kanalizační přípojky dle GP č. 3978 - 19/2015 ze dne 16. 4.  2015 a  sjezdu dle 
GP č. 4003 - 48/2015 ze dne 3. 6. . 2015 ve prospěch vlastníků pozemků: 
parc.č. 1216/22, k.ú. Bludovice,  jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je 
Mgr. Ewa Jolanta Tomiczková, bytem ……………, parc.č. 1216/23, k.ú. 
Bludovice, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Ing. Roman Mrózek, 
bytem …………………………, parc.č. 1216/24, k.ú. Bludovice, jenž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti jsou Petr Mrázek a Kateřina Mrázková, oba 
bytem …………………………, parc.č. 1216/25, k.ú. Bludovice, jenž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti jsou Zdeněk Vokáč a Kristina Vokáčová, oba 
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bytem …………………………, parc.č. 1216/26 a parc.č. 1216/27, oba k.ú. 
Bludovice, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Ing. Martin Malý, 
bytem …………………………za jednorázovou úhradu ve výši 7.500,- Kč + 
DPH, při celkové výměře 60 m2(umístění kanalizační přípojky), za jednorázovou 
úhradu ve výši 4.750,- Kč + DPH, při celkové výměře 38 m2(umístění vodovodní 
přípojky), a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 43 m2(umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.10.2015 
 
 
921/18RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1793/6, k.ú. 
Prostřední Suchá za spočívající v právu zřídit, provozovat a v právu vstupovat a 
vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení NTL plynovodní 
přípojka PE-O-100 dn 40, ID: 3719008 a ocel dn32, ID: 3719007, EVIS č. 
stavby: 52696, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů 
dle GP č. 2927 – 16/2015 ze dne 1. 4. 2015 (investorem a plátcem je stavebník, 
tj. Marek Lankočí, bytem …………………………za jednorázovou úhradu ve 
výši 1.000- Kč + DPH, při celkové výměře 4,52 m2 ve prospěch  RWE GasNet, 
s r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO : 272 95 567, 
zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:  Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 
Brno, IČO: 279 35 311 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 10. 2015 
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922/18RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
80,71 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, Havířov-Město, p. 
Jindřichu Juřicovi, IČO: 66167191, jako prodejnu kvalitních vín a jiných 
specialit  

 
 
923/18RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
                              Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné soutěže_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí, nájemkyni p.  
    Evě Rybové, dohodou k 31. 7. 2015 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí, formou veřejné  
    soutěže, za podmínek: 
    1. Nájemné je stanoveno  v minimální výši  700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
    2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
    4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky veřejné soutěže 

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 23. 7. 2015 
 
 
924/18RM/2015 - Pronájem části nemovité věci________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 17,39 m2, podíl na 
společných prostorách 20,55 m2 a podíl na sociálním zázemí 6,16 m2, celkem 
44,10 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83,  
Havířov-Podlesí, spol. Somadent s.r.o., IČO: 28603796, jako zubní ordinaci,  
za podmínek: 
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- nájemné 1 063,- Kč/m2/rok bez DPH za prostor ordinace 
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH společné prostory 
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
925/18RM/2015 - Návrh na slevu na nájemném________________________________________           
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájemcům částí nemovitých věcí – garáží (každá o výměře 15 m2) na ul. Marie 
Pujmanové 4, 6, 8, Havířov-Šumbark, slevu na nájemném za dobu od 1. 3. 2015 
do 30. 6. 2015, z důvodu revitalizace obytného domu a tím znemožnění užívání 
předmětu nájmu: 
 
1. nájemce p. René Bažanowski, garáž ul. Marie Pujmanové 4, sazba  
    nájemného 700,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 875,- Kč  
    vč. DPH, sleva celkem za 3 měsíce 2 625,- Kč vč. DPH 
2. nájemce p. Zdeněk Suják Molnár, garáž ul. Marie Pujmanové 4, sazba  
    nájemného 700,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 875,- Kč  
    vč. DPH, sleva celkem za 3 měsíce 2 625,- Kč vč. DPH 
3. nájemce p. Aneta Nosálová, garáž ul. Marie Pujmanové 4, sazba  
    nájemného 960,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 1 200,- Kč  
    vč. DPH, sleva celkem za 3 měsíce 3 600,- Kč vč. DPH 
4. nájemce p. Jaroslav Fecenko, garáž ul. Marie Pujmanové 6, sazba  
    nájemného 700,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 875,- Kč  
    vč. DPH, sleva celkem za 3 měsíce 2 625,- Kč vč. DPH 
5. nájemce p. Josef Filo, garáž ul. Marie Pujmanové 6, sazba nájemného  
    970,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 1 213,- Kč vč. DPH, sleva  
    celkem za 3 měsíce 3 639,- Kč vč. DPH 
6. nájemce p.Vítězslav Konvička, garáž ul. Marie Pujmanové 6, sazba  
    nájemného 700,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 875,- Kč  
    vč. DPH, sleva celkem za 3 měsíce 2 625,- Kč vč. DPH 
7. nájemce p. Roman Filák, garáž ul. Marie Pujmanové 8, sazba nájemného  
    700,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 875,- Kč vč. DPH, sleva  
    celkem za 3 měsíce 2 625,- Kč vč. DPH 
8. nájemce p. Renáta Hloušová, garáž ul. Marie Pujmanové 8, sazba  
    nájemného 200,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 250,- Kč  
    vč. DPH, sleva celkem za 3 měsíce 750,- Kč vč. DPH 
9. nájemce p. Ján Maslák, garáž ul. Marie Pujmanové 8, sazba nájemného  
    200,- Kč/m2/rok vč. DPH, měsíční nájemné 250,- Kč vč. DPH, sleva  
    celkem za 3 měsíce 750,- Kč vč. DPH 
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926/18RM/2015 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci______________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 
výměře 377,30 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, 
Havířov-Podlesí, nájemci spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 02248565,  
pro spol. Oční Šťáva s.r.o., IČO: 02133172., a spol. VIZIMED, s.r.o.,  
IČO: 27807177, k poskytování zdravotní péče, za podmínek shodných s nájemní 
smlouvou 

 
 
927/18RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15,  
IČO: 65890701, pronájem části nemovité věci a movitých věcí Vysoké škole 
sociálně-správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s,  
IČO: 25840886, za podmínek: 
- výměra prostor: 70,20 m2 v 1. poschodí budovy odloučeného pracoviště  
  školy na ul. Karla Čapka 800/8, Havířov-Město 
- účel: praktická výuka rekvalifikačních kurzů „Chůva pro děti do zahájení  
  povinné základní docházky“ a „Chůva pro dětské koutky“ 
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2018 
- nájemné za prostor a movitý majetek: 100,- Kč/hodina 
- paušální platba za služby (TUV, el. energie, svoz odpadu, studená voda,  
  úklid): 12,- Kč/hodina 

 
 
928/18RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku_________________________________             
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku: 
 
1. Tiskárna HP LJ4000n, inv. č. 600302200240, výr. číslo NLEQ069660,  
    rok výroby 2002, pořizovací cena 58 684,50 Kč, zůstatková  
    cena 2 196,23 Kč 
 
2. Plotr HP Designjet 130n, Al, inv. č. 000000013512, výr. číslo  
    SMY8720802G, rok výroby 2008, pořizovací cena 72 234,- Kč,  
    zůstatková cena 18 165,00 Kč 
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3. Část zařízení  NETGEAR Ready NAS 1100,   inv. č. 000000010637,  
    výr. číslo 000D-A210-1912, rok výroby 2007, pořizovací  
    cena 150 499,50 Kč, zůstatková cena 19 046,87 Kč 
 
4. Server IBM Series 232-SBS, inv. č. 600302200271, výr. číslo 550544C,  
    rok výroby 2001, pořizovací cena 240 000,- Kč, zůstatková cena  
   12 000,00 Kč 
 
5. Server ABM – Magistrat, inv. číslo 600302200239, bez výrobního čísla,  
    rok výroby 2002, pořizovací cena 302 674,- Kč, zůstatková cena   
    11 347,70 Kč 
 
6. Server – Backup, inv. číslo 000000000041, bez výrobního čísla, rok  
    výroby 2004, pořizovací cena 47 750,50 Kč, zůstatková cena 0,- (účetně  
    zcela odepsáno) 
 
7. Software – MS SBS BackOffice 4.5,  inv. číslo 600301300024, rok  
    výroby 1999, pořizovací cena 63 926,60, zůstatková cena 2 393,33 Kč 

 
Z: vedoucí ORG 
T: 31. 10. 2015 

 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku – Software  
ELO – spisová a archivní služba, inv. číslo 000000003346, rok výroby 2005, 
pořizovací cena 2 884 560,- Kč, zůstatková cena  313 695,00 Kč 

 
 
929/18RM/2015 - Informace o nákladech staveb realizovaných v roce 2012-2015____________  
 

Rada města Havířova   
 
o d k l á d á  
 
projednání informací o nákladech staveb projekčně připravovaných společností 
TECHNICO  Opava s.r.o. dle přílohy č. 1 a informací o nákladech staveb 
realizovaných v roce 2012-2015 v hodnotě nad 6 mil. Kč dle přílohy č. 2 

 
 
930/18RM/2015 - Informativní  zpráva k připravovaným stavbám OSRM_________________  
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
informaci o připravovaných projektech města, které se dotknou pozemků jiných 
vlastníků dle přílohy                                                                                     
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931/18RM/2015 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                              Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření Dodatku č. 5 ke  
                              Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ve výši  
    6.249.861,25 Kč bez DPH (7.562.332,12 Kč vč. DPH), která slouží  
    k úhradě objektivně nepředvídaných dodatečných stavebních prací  
    nezbytných pro dokončení stavby č. 3069 a 6045 „Odkanalizování částí  
    města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
    a Protější“  
 
2. odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací včetně  
    ceny týkající se stavby č. 3069 a 6045 „Odkanalizování částí města  
    Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a  
    Protější“ dle přílohy č. 2 

 
s c h v a l u j e    
 
1. zadání veřejné zakázky na rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č.  
    498/OIV/2014 Čl. II a Přílohy č. 3 této SoD o dodatečné stavební práce  
    za cenu 1.199.969,09 Kč bez DPH (1.451.962,60 Kč vč. DPH) )  
    v rozsahu přílohy č. 1 a č. 3, formou jednacího řízení bez uveřejnění dle  
    ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
    zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  498/OIV/2014  dle Čl. II a  
    Přílohy č. 3 této SoD stavebních prací za cenu – 617.081,89 Kč bez  
    DPH  (- 746.669,09 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 a č. 4 
     
3. změny položkového rozpočtu Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo č.  
    498/OIV/2014 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. změnu termínu plnění v čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 498/OIV/2014  
    u části díla v úseku šachet ŠB I 1 – ŠB 4, a to prodloužení o 30  
    kalendářních dnů 
 
5. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 na provedení  
    stavby „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
    Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“, v rozsahu bodů 1 až 4  
    tohoto usnesení, se sdružením „Odkanalizování části města Havířova –  
    III. etapa - 2014“ sestávajícím z vedoucího společníka OHL ŽS, a.s., se  
    sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří, IČO: 463 42 796 a  
    společníka VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem tř.  
    Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 469 76 469 
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 5 ke Smlouvě o dílo 498/OIV/2014 ze dne 25.6.2014 a dalších dokumentů 
souvisejících se zadáním veřejné zakázky na dodatečné stavební práce 
v jednacím řízení bez uveřejnění 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ze dne 
25.6.2014 

 
Z: vedoucí OSRM 

          T: 08/2015 
 

 
932/18RM/2015 - OŘ/21/OSRM/15  - „Dodávka RTN“ - zrušení zadávacího řízení__________  
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení OŘ/21/OSRM/15 - „Dodávka RTN“ společnost Koncept 
FAST s.r.o., se sídlem 363 01 Ostrov, Krušnohorská 786, IČO: 45357811, pro 
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů 
popsaných v Příloze č. 1 
 
r u š í 
 
zadávací řízení OŘ/21/OSRM/15 - „Dodávka RTN“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 
18.05.2015, tzn. ke dni zahájení zadávacího řízení, neboť po posouzení nabídek 
nezbyla žádná nabídka 
 
u k l á d á 
 
zveřejnit rozhodnutí o vyloučení a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení 
OŘ/21/OSRM/15 - „Dodávka RTN“ prostřednictvím společnosti  
VIA Consult a.s. 

 
Z: vedoucí OSRM 

          T: 7/2015 
 
 
933/18RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 56. – 58., dle důvodové zprávy a příloh, 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 56. - 58., dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
           
934/18RM/2015 - Úvěr ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti bytových  
                              domů ve vlastnictví města Havířova__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na přijetí úvěru ve 
výši 160 000,00 tis. Kč pro financování technických opatření ke snížení 
energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky na služby „Přijetí úvěru ve 
výši 160 000,00 tis. Kč“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve 
Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek a do 
Úředního věstníku Evropské unie 

 
                                                             Z: vedoucí EO 
          T: do 15.8.2015 
  

 
935/18RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                              statutárním městem Havířov________________________________________  

          
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
 
    - ve výši 107 544,80 Kč od „LEPORELO children“ o.p. s.,  
      Mládežnická 1564/11, 736 01    Havířov-Podlesí (IČO: 25820362)  
      – knihy pro podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj čtenářských  
      dovedností v AJ, sportovní potřeby 
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2. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČ: 62331230) 
 
    - v celkové výši 2 568,- Kč od společnosti VÍTKOVICE, a.s.,  
      Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice (IČ: 45193070)  
      – doprava žáků na exkurzi do české strojírenské skupiny VÍTKOVICE  
      MACHINERY GROUP 

________________________________________________________________________________ 
 
936/18RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu v rejstříku škol a školských zařízení příspěvkové organizaci města 
Havířova: 
 

     Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace (IČ: 48 80 52 89) v mimořádném termínu  

     k 1. 9. 2015, a to takto:  
 

- zvýšení kapacity odloučeného pracoviště Mateřská škola,  
  Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice ze stávajícího počtu 45 na 49 dětí 
 

    - zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny z 300 na 310 stravovaných              
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení   
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: červenec 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
937/18RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků     
                              z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. příspěvkové organizaci města v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,  
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  
    předpisů, převod částky z rezervního fondu do fondu investic takto: 
 
    Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO:65890701) 
    - 50 000,00 Kč na pořízení myčky nádobí SILANOS A670 PD DBS 
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2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací takto: 
 
    Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO:65890701) v pořizovací  
    ceně cca 50 000,00 Kč včetně DPH   

                                   - myčka nádobí SILANOS A670 PD DBS  
 
 
938/18RM/2015 - Udělení souhlasu s odpisem pohledávky příspěvkovou organizací zřízenou   
                              statutárním městem Havířov________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s odepsáním pohledávky příspěvkovou organizací města  
ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75 
08 57 47) v celkové výši 1.245,- Kč za neuhrazené platby zájmových kroužků  

________________________________________________________________________________ 
 
939/18RM/2015 - Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená od 1. 9. 2015_____ 
           

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
zvláštní příplatek ředitelce Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice 
Zelená, příspěvková organizace Mgr. Blance Helštýnové od 1. 9. 2015 dle 
důvodové zprávy 

 
                                                                                            Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                T: srpen 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
940/18RM/2015 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a  
                              žáků na třídu za školní rok 2014/2015_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o využití výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků na třídu za 
školní rok 2014/2015 dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
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941/18RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  
                              v roce 2015_______________________________________________________                              
         

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
níže uvedené žádosti o dotace a žádost o navýšení dotace mimosportovních 
subjektů z rozpočtu statutárního města Havířova dle specifikace v důvodové 
zprávě:  
 
1. Zemského archivu v Opavě, Státního okresního archivu Karviná,  
    IČO: 70979057, na projekt „Výstava k 60. výročí vzniku Havířova", 
2. PETILA, z.s. IČO: 03660052, na projekt „Voříškiáda 2015“, 
3. Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Základní organizace  
    Havířov KARDIO, IČO: 66182921, o navýšení dotace poskytnuté z rozpočtu  
    statutárního města Havířova na nájemné a služby kontaktního místa  

 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního   města Havířova na rok 2015 - mimosportovní sféry, ve výši  
 
    50 000,- Kč Zemskému archivu v Opavě, Státnímu okresnímu archivu  
                             Karviná, IČO: 70979057, na projekt „Výstava k 60. výročí  
                             vzniku Havířova" s tím, že stanoveného účelu projektu bude  
                             dosaženo do 03.12.2015   
 
    20 000,- Kč PETILU, z.s., IČO: 03660052, na projekt „Voříškiáda 2015“  
                             s tím, že stanoveného účelu projektu bude dosaženo  
                             do 25.7.2015 
 
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného  
    Zastupitelstvem města Havířova dne 30.03.2015 usn.č. 131/4ZM/2015 se  
    subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení  
 

Z: vedoucí OŠK 
T: srpen 2015 
 

3. navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 - mimosportovní sféry, Svazu  
    postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Základní organizaci  
    Havířov KARDIO, IČO: 66182921, na činnost organizace v roce 2015,  
    o částku  
 
    26 000,- Kč  na celkovou výši 36.000,-Kč s tím, že stanoveného účelu bude  
                             dosaženo do 31.12.2015 
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4. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu  
    statutárního města Havířova č. 328/OSV/2015 se subjektem uvedeným  
    v bodě 3. tohoto usnesení  

 
Z: vedoucí OŠK 
T: srpen 2015 

 
 
942/18RM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
                              – Sportovní gymnastika T. Havířov o.s._______________________________ 
                 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí odvolání proti nedoplatku a žádost o prominutí občanského 
sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov, IČO: 01 62 97 51, dle přílohy č. 1 

                              neschválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním   
                              výměrem ze dne 30. 3. 2015, č.j.: MMH/28709/2015 občanskému sdružení  
                              Sportovní Gymnastika T. Havířov, se sídlem Základní škola Žákovská,  
                              Havířov-Město, Žákovská 1006/1, IČO: 01 62 97 51, v plné výši 80.000,- Kč 

schválit prominutí celého penále za prodlení uloženého v souvislosti  
s odvodem za porušení rozpočtové kázně občanskému sdružení Sportovní 
Gymnastika T. Havířov, se sídlem Základní škola Žákovská, Havířov-Město, 
Žákovská 1006/1, IČO: 01 62 97 51 

 
 
943/18RM/2015 - Souhlas s pořízením investičního majetku, snížení příspěvku na provoz a  
                              převod do fondu investic na rok 2015 – ZŠ M. Kudeříkové_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací takto: 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace (IČO:  62331248) v pořizovací ceně cca 108 000,00 Kč včetně DPH - 
elektrický kotel do školní jídelny 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. 
Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO:  62331248) o 
částku 50.000,- Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč dle 
přílohy č. 1                                                                       
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 50.000,- 
Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč do návrhu úprav 
rozpočtu IV. na rok 2015  

________________________________________________________________________________ 
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944/18RM/2015 - Informace o projektu „Šetření alergických onemocnění u dětí  
                              v Moravskoslezském kraji“ a žádost o finanční podporu projektu_________  
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e  
 
1. zapojení statutárního města Havířov do projektu „Šetření alergických  
    onemocnění u dětí v Moravskoslezském kraji“  
 

2. poskytnutí dotace Státnímu zdravotnímu ústavu, IČO 75 01 03 30, na  
    realizaci projektu „Šetření alergických onemocnění u dětí    
    v Moravskoslezském kraji“ v celkové hodnotě 42 000,- Kč z organizační  
    jednotky 10 

 
 
945/18RM/2015 - Návrh nového znění Zásad pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního  
                              určení v majetku statutárního města Havířova_________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Zásady pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního 
města Havířova, ve znění přílohy č.1 
 
u k l á d á 
 
odboru sociálních věcí informovat veřejnost o nových Zásadách pro vznik nájmu 
bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova 

 
                                                                                                                     Z: vedoucí OSV 
                                                                                                                     T: červenec 2015 
 
 
946/18RM/2015 - Žádost o podporu obecně prospěšného projektu Sanatoria Kochova_______   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
písemnost jednatele Sanatoria Kochova s.r.o., MUDr. Bedřicha Wasserburgera, 
MBA ze dne 10. 06. 2015 
 
p o d p o r u j e  
 
formálně obecně prospěšný projekt komplexní rekonstrukce Sanatoria Kochova 
včetně navýšení počtu ošetřovatelských lůžek 

________________________________________________________________________________ 
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947/18RM/2015 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy  
                              v České republice, z. s.______________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit předloženou Smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a 
Armádou spásy v České republice, z. s. dle přílohy č. 1 
pověřit primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem Smlouvy o spolupráci 
mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z. s. 

 
          Z: vedoucí OSV 
          T: říjen 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
948/18RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
aby podle §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt také osobu 
užívající ubytovací zařízení dle přílohy č. 1 s platností  
do 31. 12. 2015 
 
n e s o u h l a s í  
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil osobu, která využívá ubytovací 
zařízení, jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2   
                 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj 

 
  Z: vedoucí OSV 

                                           T: červenec 2015  
 
 
949/18RM/2015 - Přijetí věcných darů_______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přijetí věcného daru příspěvkovou organizací SANTÉ – centrum  
    ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1  
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    v Havířově – Podlesí, IČ 00847470, od fy DUKAN plus s.r.o.,  
    Kosmonautů 1236/37, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 29399530. Jedná se o  
    občerstvení ve výši 1 440 Kč. 
 
2. přijetí věcného daru příspěvkovou organizací SANTÉ – centrum  
    ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1  
    v Havířově – Podlesí, IČ 00847470, od SRPŠ ZUŠ J. R. Míši, Orlová,  
    příspěvková organizace, Slezská 1100, 735 14 Orlová - Poruba,  
    IČ 62331680. Jedná se o zbytkový materiál v metráži ve výši 4 000 Kč. 

 
 
950/18RM/2015 - Souhlas s přijetím peněžního daru___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
přijetí peněžního daru  pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 100 000 Kč od JUDr. 
Viléma Slezáka, bytem ………………………… 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem darovací smlouvy  

 
          Z: ředitel SSmH 
          T: srpen 2015 
________________________________________________________________________________       
 
951/18RM/2015 - Opatření pro realizaci mezistátního utkání v ragby v Městském  
                              sportovním areálu v Havířově_______________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
konání mezistátního utkání v ragby Česká republika vs. Chorvatsko dne 9. dubna 
2016 v Městském sportovním areálu v Havířově  
 
u k l á d á  
 
předložit návrh technického zajištění mezistátního utkání v ragby vč. finančních 
nákladů 

 
Z: ředitel SSRZ Havířov 
T: RMH 19.8.2014 
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952/18RM/2015 - Kino Centrum - návrh podmínek výběrového řízení na pronájem části  
                              nemovité věci k podnikání__________________________________________   
 

Rada města Havířova  
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
předložený návrh podmínek výběrového řízení na pronájem části nemovité věci 
k podnikání v objektu Kina Centrum, náměstí Republiky č. p. 575,  
Havířov – Město: kinokavárny, kinobaru v I.NP, zábavního klubu v I. PP a II. 
PP, Městským kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985, dle důvodové 
zprávy   

________________________________________________________________________________ 
 
953/18RM/2015 - Uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 s Technickými  
                              službami  Havířov a.s.______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 s Technickými 
službami Havířov a.s., IČ: 25375601, kterým se upravuje článek II. Cena, odst. 
2. – cena za provádění zimní údržby v r. 2015 je stanovena ve výši 13 209 677,- 
Kč vč. DPH (10 917 088,- Kč bez DPH) 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 20 ke smlouvě 
o díloč. E/380/DHR/97  
 

          Z: vedoucí OKS  
          T: 08/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
954/18RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol______________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2015, dle přílohy č. 1. a plán 
kontrolní činnosti oddělení kontroly MMH na 2. pololetí 2015, dle přílohy č. 2.                                             

________________________________________________________________________________ 
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955/18RM/2015 - Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb 
             

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
Ing. Zdenu Mayerovou do funkce vedoucí odboru komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova s účinností od 1.8.2015 

________________________________________________________________________________                                                            
 
956/18RM/2015 - OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada  
                               – I. etapa“  - rozhodnutí o výběru nabídky____________________________ 
                                                

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
o výběru nabídky na veřejnou zakázku OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov 
– Žermanická přehrada – I. etapa“ společnosti HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem 
150 00  Praha 5, IČO: 46678468, s  nabídkovou cenou 5.911.298,08 Kč bez DPH 
(7.152.670,68 Kč vč. DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o výběru 
nabídky, smlouvy s vybraným uchazečem a dalších dokumentů souvisejících 
s ukončením zadávacího řízení OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov – 
Žermanická přehrada – I. etapa“ 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat rozhodnutí o výběru nabídky uchazeči 

Z: vedoucí OPS 
          T: 24.07.2015 
 

2. předložit smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 4002 – 1. etapa  
    k podpisu 

  
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 8/2015 
 

 
957/18RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  
                              o konání řádné valné hromady_______________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a  
    kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava,  
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    Mariánské Hory, IČO  45193665 (dále jen „společnost“), dne 30. července  
    2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese 28. října 1235/169, 709 00  
    Ostrava, Mariánské Hory 
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1 vč. doplnění nového  
    bodu „Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu“ dle Přílohy č. 2  
    a Přílohy č. 3 
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 
 
u k l á d á  
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

 
bod 2.  - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady  – hlasovat 

pro schválení  jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu 
představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 3. 
 

- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů 
zápisu a osob  pověřených sčítáním hlasů  – hlasovat pro zvolení 
osob dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 5. 
 
 
bod 6. 

- 
 
 
- 

Změna stanov společnosti – zrušení rezervního fondu – hlasovat pro 
schválení změny stanov společnosti – zrušení rezervního fondu dle 
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1   
Rozhodnutí o převedení finančních prostředků ze zrušeného 
rezervního fondu na účet nerozdělený zisk minulých let – hlasovat 
pro schválení převedení prostředků ze zrušeného rezervního fondu na 
účet nerozdělený zisk minulých let dle návrhu představenstva dle 
Přílohy č. 1  

   
  

bod 7. a 
bod 11. 

- Návrh na výplatu nerozděleného zisku minulých let ve výši 
k 30.6.2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty a rozhodnutí o 
výplatě nerozděleného zisku minulých let ve výši k 30.6.2015 – 
hlasovat pro schválení výplaty nerozděleného zisku minulých let dle 
návrhu představenstva dle  Přílohy č. 1 

bod 8. a 
bod 10. 

- Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30.6.2015 a schválení 
mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2015 – hlasovat pro 
schválení mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2015 dle 
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  
 

bod 12 - Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu – hlasovat pro 
schválení snížení základního kapitálu dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 

 
s možností použití formy korespondenčního hlasování podle Článku 15 bod 11 
Stanov společnosti  
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958/18RM/2015 - Závěrečná zpráva o akci 19. Setkání HMO ČR v Havířově  
                              a akci Havířov v květech____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

 
závěrečnou zprávu o pořádání 19. Setkání hornických měst a obcí České 
republiky ve dnech 19. – 21. června 2015 a akci Havířov v květech dle důvodové 
zprávy a Přílohy č. 1  

 
s c h v a l u j e 
 
vyplacení mimořádné odměny 5 000,- Kč jednotlivým členům pracovní skupiny 
pro přípravu 19. Setkání HMO ČR v Havířově: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc., 
Ing. Josef Gawlas, Mgr. Yvona Dlábková, JUDr. Bohuslava Kochová, Ing. Jiří 
Revenda, Ing. Dagmar Čuntová, Bc. Milada Klimešová, Ing. Eva Wojnarová, pí 
Petra Maňhalová, DiS. a Bc. Monika Krpelíková 

________________________________________________________________________ 
 
959/18RM/2015 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  
                              za rok 2014 – oprava údaje__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
opravu ve Výroční zprávě o poskytování informací statutárním městem 
Havířovem za rok 2014, ve které se v bodu 1 písm. a) mění údaj o počtu 
podaných žádostí o informace z 75 na 76 

 
 
960/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Turčianských Teplic (Slovensko)  
                              ve dnech 12. 6. – 14. 6. 2015_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj 
města Mgr. Daniela Vachtarčíka a členky Komise pro regionální spolupráci a 
partnerské vztahy paní Hany Šimkové do Turčianských Teplic (Slovensko), 
která se uskutečnila ve dnech 12. – 14. června 2015 v rámci oslav „Dni mesta“. 

________________________________________________________________________________ 
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961/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Omiš (Chorvatsko)  
                              ve dnech 3. 7. -  6. 7. 2015___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj 
města Mgr. Daniela Vachtarčíka, členky Zastupitelstva města Havířova Bc. Darji 
Tomaniecové a členky Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 
paní Hany Šimkové do města Omiš (Chorvatsko), která se uskutečnila ve dnech 
3. – 6. července 2015 v rámci zahájení  
„49. ročníku Festivalu dalmatských kapel“. 

________________________________________________________________________________                                               
 
962/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Jastrzebie-Zdrój, Polsko  
                              „Dni miasta“______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj a p. Ondřeje Lapisze, člena Komise pro regionální 
spolupráci a partnerské vztahy na slavnostní akci „Dny miasta“ v Jastrzębie 
Zdrój v Polsku ve dnech 13. – 14.6. 2015. 

 
 
963/18RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai (Litva)  
                              ve dnech 3. 6. - 8. 6. 2015____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty primátora Bc. Daniela Pawlase, člena ZMH 
a předsedy Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Vojtěcha 
Kozáka a členky ZMH a Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 
Ivety Kočí Palkovské do města Mažeikiai (Litva), která se uskutečnila ve dnech 
3. – 8. června 2015 v rámci festivalu „Město v zatáčce řeky“. 

________________________________________________________________________________ 
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964/18RM/2015 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2015 - floristická soutěž   
                              „Pohádkové postavičky z podzemí“___________________________________   
                    

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í  
 
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě v soutěži 
„Pohádkové postavičky z podzemí“ konané v rámci akce Havířov v květech dne 
20.6.2015 takto: 
1. místo -  peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč 
    „Drak“, Ing. Marta Rybová, …………… 
2. místo -  peněžitý dar ve výši 7.000,- Kč 
    „Luciferka“, Jindřiška Kadrnková, …………… 
3. místo -  peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč 
    „Sedm trpaslíků“, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl,  
    T.G.Masaryka 659, 570 13 Litomyšl 
 
u k l á d á 
 
předat peněžitý dar vyhodnoceným soutěžícím 
 

                     Z: vedoucí KP 
                                           T: 7/2015 
________________________________________________________________________________ 
 
965/18RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zagorje ob 
Savi ve Slovinsku ve dnech 06.08 – 09.08.2015 pro Bc. Ivana Bureše, náměstka 
primátora pro hospodářský rozvoj a Jaroslavu Sloveňákovou, členku Komise pro 
regionální spolupráci a partnerské vztahy na festival „Noč pred nočjo“ a 
„Zagorska noč 2015“. 

________________________________________________________________________________ 
 
966/18RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta na 8. Setkání banských měst a obcí Slovenska  
                              ve dnech 24. –26.7.2015 v Banské Bystrici na Slovensku__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zahraniční pracovní cestu Bc. Daniela Pawlase, Ing. Eduarda Heczka a Ing. 
Jaroslava Gongola na 8. Setkání banských měst a obcí Slovenska ve dnech  
24.-26.7.2015 v Banské Bystrici na Slovensku.     

 
967/18RM/2015 - Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města______________ 
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Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í    
 
rezignaci ke dni 1. 9. 2015 Ing. Tamary Šeligové na funkci ředitelky SANTÉ-
centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, 736 01 Havířov-Podlesí, 
Tajovského 1156/1, IČ: 00847470 doručenou statutárnímu městu Havířov dle 
přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
náměstkovi primátora pro sociální rozvoj vyhlásit výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele příspěvkové organizace SANTÉ-centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 2 
 
j m e n u j e 
 
členy výběrové komise ve složení: 
předseda: Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 
členové:   Alice Hegyi, člen Rady města Havířova 
            Bc. Alena Olšoková, člen Rady města Havířova 
            MUDr. Milan Dlábek, ředitel příspěvkové organizace Domov  
                                                     seniorů Havířov 
            Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Z: vedoucí OSV 
T: červenec 2015 

 
 
968/18RM/2015 - VZ/24/ORG/2015 – „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum  
                              ICT v roce 2015“__________________________________________________          
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
VZ/24/ORG/2015 - „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT 
v roce 2015“ od společnosti BRAIN computers, s. r. o., se sídlem Kalvodova 
1087/2, 709 00  Ostrava, IČ: 253 97 265, s  nabídkovou cenou 1.312.800,- Kč 
bez DPH (1.588.488,- Kč vč. DPH) 
 
 
 
 
r o z h o d l a  
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o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
VZ/24/ORG/2015 - „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum ICT 
v roce 2015“  takto:   
2. místo: Proact Czech Republic, s.r.o., Brtnická 1486/2,  101 38  Praha,  
               IČ: 247 99 629 s  nabídkovou cenou 1.370.908,- Kč bez DPH   
               (1.658.799,- Kč vč. DPH) 
3. místo: GC System a.s., Špitálka 113/41, 602 00  Brno, IČ: 645 09 826  
               s  nabídkovou cenou 1.450.314,- Kč bez DPH (1.754.880,- Kč  
               vč. DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Jiřinu Zvěřinskou, vedoucí odboru organizačního, podpisem oznámení o  
    výběru nejvhodnější nabídky týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na  
    služby VZ/24/ORG/2015 - „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu  
    Centrum ICT v roce 2015“ 
2. Ing.  Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,  
    podpisem smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby  
    VZ/24/ORG/2015 - „Zakoupení záruk na HW pořízený z projektu Centrum  
     ICT v roce 2015“. 

 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější a předložit smlouvu na realizaci 
veřejné zakázky VZ/24/ORG/2015 - „Zakoupení záruk na HW pořízený 
z projektu Centrum ICT v roce 2015“ k podpisu 
   

Z: vedoucí ORG 
          T: 31. 7. 2015 
 
 
969/18RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova____________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Ing. Eduard HECZKO     Bc. Ivan BUREŠ 
náměstek primátora pro ekonomiku                                      náměstek primátora pro hospodářský                     
a správu majetku                                                            rozvoj 
                                                                                                   



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/65 103/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 07.08.2015 
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z 19. schůze Rady města Havířova 

konané dne 05.08.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 19. schůzi Rady města Havířova, konané dne 05.08.2015  

 
970/19RM/2015 - Zvolení ověřovatele 19. schůze RMH, konané dne 05.08.2015 
 
971/19RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 18. schůze RMH, konané dne 22.07. 2015 
 
972/19RM/2015 - Schválení programu 19. schůze RMH konané dne 05.08.2015 
 
973/19RM/2015 - „Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové vyhlášení“  
                              - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
 
974/19RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 19. schůze Rady města Havířova 
konané dne 05.08.2015 

3 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.08.2015 

 
970/19RM/2015 - Zvolení ověřovatele 19. schůze RMH, konané dne 05.08.2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu z 19. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 05.08.2015 

                                                                      Bc. Josefa BĚLICU 
 

 
971/19RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 18. schůze RMH, konané dne 22.07.2015_______ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 18. schůze Rady města Havířova, konané  
dne  22.07.2015  

 
 
972/19RM/2015 - Schválení programu 19. schůze RMH, konané dne 05.08.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 19. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.08.2015 
dle přílohy 

 
  
973/19RM/2015 - „Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové vyhlášení“  
                              - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky___  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové vyhlášení“  
    rozdělení předmětu plnění na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ne  
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2. dílčí plnění:    ano (dvě dílčí dodávky) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesení daňové povinnosti  ne 
 
3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:  200.000 Kč  
         
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
    předpokládané zahájení:  říjen - listopad 2015 
    
    termín dokončení:    dodávka první poloviny kusů  

nejpozději do 30 dnů od podpisu    
smlouvy dodávka druhé poloviny   
kusů nejpozději do 60 dnů  
od podpisu smlouvy 

 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:      
    - možnost zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e)  
      zákona v případě vydání nového právního předpisu, na základě kterého by  
      již statutární město Havířov nebylo povinno instalovat rozdělovače topných  
      nákladů do bytů v jeho vlastnictví  
    - možnost odstoupení od smlouvy nebo odstoupení od části předmětu smlouvy  
      (snížení počtu rozdělovačů topných nákladů) s ohledem na vydání nového  
      právního předpisu, na základě kterého by již statutární město Havířov nebylo  
      povinno instalovat rozdělovače topných nákladů do všech bytů v jeho  
      vlastnictví nebo pouze některých bytů v jeho vlastnictví 
    - záruční doba 10 let    
 
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“) – prokázat  
        příslušnými doklady dle § 53 odst. 3 zákona  

 
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 na činnost odpovídající předmětu podnikání v rozsahu 
               odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky 
         

11. ekonomická a finanční způsobilost:         
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
        zakázku 
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12. technické kvalifikační předpoklady:     
      - seznam významných dodávek provedených dodavatelem v posledních  
        3 letech a osvědčení objednatelů o realizování alespoň 3 zakázek  
        obdobného charakteru jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. na  
        realizaci zakázky na dodávku rozdělovačů topných nákladů, a to  
        v minimální hodnotě 700.000  Kč bez DPH/1 zakázka 
      - seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních  
        3 letech a osvědčení objednatelů o poskytnutí alespoň 2 zakázek obdobného  
        charakteru jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. na realizaci  
        zaškolení k instalaci a užívání odečítacího a rozúčtovacího softwaru  
        rozdělovačů topných nákladů  
(jestliže jedna reference bude splňovat oba požadavky zadavatele, lze tuto 
referenci použít pro prokázání obou bodů specifikovaných výše) 
      
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků 
      člen     náhradník  
      1. Ing. Eduard Heczko  Mgr. Daniel Vachtarčík 
      2. Bc. Ivan Bureš   Bc. Josef Bělica 
      3. ředitel MRA   Petr Valášek 
      4.JUDr. Štefan Langer              Róbert Masarovič, MSc. 

         5. Mgr. Milan Konečný  Mgr. Nikola Paříková  
 

14. zadávací lhůtu:     90 dní 
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. společnost VIA Consult a.s., IČO: 25084275, realizací zadávacího řízení  
    na nadlimitní  veřejnou zakázku ,,Dodávka rozdělovačů topných nákladů 
    – nové vyhlášení “ 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  
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek a do Úředního  věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti VIA 
Consult a.s. 

 
          Z: vedoucí OSRM 

T: 08/2015 
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974/19RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova____________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora pro ekonomiku  
        a správu majetku   
    
  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
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VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
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E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
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z 20. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.08.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 20. schůzi Rady města Havířova, konané dne 19.08.2015  

 
975/20RM/2015 - Zvolení ověřovatelky 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2015 
 
976/20RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 19. schůze RMH, konané dne 05.08.2015 
 
977/20RM/2015 - Schválení programu 20. schůze RMH konané dne 19.08.2015 
 
978/20RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
979/20RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – změna společenské smlouvy   
 

980/20RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                              a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 

 
981/20RM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 2. úprava 

 
982/20RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu  

bytů 
 

983/20RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
984/20RM/2015 - Rekonstrukce bytu č. 13 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 1144/22  

v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2   
 

985/20RM/2015 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní  
agentury, s.r.o. 
 

986/20RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů         
 

987/20RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá      
 

988/20RM/2015 - Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci  
stavby   „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá,  
Dolní Suchá“             
 

989/20RM/2015 -Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 
 

990/20RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark 
 
991/20RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice 
 
992/20RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
 
993/20RM/2015 - Pronájem pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice  
 
994/20RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
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995/20RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
996/20RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
 

997/20RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
     
998/20RM/2015 - Poskytnutí finančního daru - úhrada za výmaz zástavního práva 
 
999/20RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
1000/20RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
                                Záměry pronájmu části nemovitých věcí 
 
1001/20RM/2015 - Pronájem části nemovité věci 
 
1002/20RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolků 
 
1003/20RM/2015 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace   
 
1004/20RM/2015 - Informace o nákladech staveb ralizovaných v roce 2012-2015  
 
1005/20RM/2015 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní  

obsluhy v souvislosti s výstavbou terminálu „Hranečník“ 
 
1006/20RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 

1007/20RM/2015 - Zahájení školního roku 2015/2016 v 1. třídách základních škol, jejichž  
zřizovatelem je statutární město Havířov 

 
1008/20RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic, pořízením a vyřazení 
investičního majetku příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním 
městem Havířov 
 

1009/20RM/2015 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2015 v Havířově 
 
1010/20RM/2015 - Informativní zpráva o odloženém trestním oznámení z r. 2013 
 
1011/20RM/2015 - Návrh na zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města  

Havířova  
                                   

1012/20RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska 
               

1013/20RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
 
1014/20RM/2015 - Dodatek č. 1 k  Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení  

(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova 
 
1015/20RM/2015 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města  
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1016/20RM/2015 - Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na bezbariérový byt 
 
1017/20RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
1018/20RM/2015 - Úvěr ve výši 160 000 tis. Kč  pro  snížení  energetické náročnosti bytových  

domů ve vlastnictví města Havířova - zahájení  zadávacího řízení  na 
nadlimitní veřejnou zakázku  

    
1019/20RM/2015 - Změny v povodňové komisi   
                  
1020/20RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířov k zahájení zjišťovacího řízení  

ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A  
– Ostrava/ Karviná/ Frýdek – Místek“  

 
1021/20RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního majetku Domovem  

seniorů Havířov, p.o. 
 

1022/20RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím nadačních příspěvků   
 
1023/20RM/2015 - Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci – restaurace v Kulturním  

domě Petra Bezruče Havířov  
 

1024/20RM/2015 - Žádost o snížení ceny nájmu části nemovité věci v objektu Kulturního  
domu Leoše Janáčka - nájemce Ing. Roman Folwarczny  

   
1025/20RM/2015 - Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci  

- v objektu Kina Centrum Havířov 
  

1026/20RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem Bowlingu ve Víceúčelové hale 
 
1027/20RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku – hřiště ragby  

 
1028/20RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

– informace o průběhu řádné valné hromady 
 
1029/20RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

– informace o konání řádné valné hromady 
 
1030/20RM/2015 - Mobilní telekomunikační služby Havířov do 31.12.2017 – zahájení  

zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na služby 
 
1031/20RM/2015 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady  

Depos Horní Suchá, a.s.  
 
1032/20RM/2015 - Písemnost adresována Radě města Havířova  
 
1033/20RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi (Slovinsko)  

ve dnech 6. 8. - 9. 8. 2015 
 
1034/20RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Valjevo v Srbsku  

ve dnech 16.-19.7.2015  
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1035/20RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Banské Bystrice na Slovensku  
ve dnech 24.-26.7.2015  

 
1036/20RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Ibbenbüren, Německo  
      
1037/20RM/2015 - Změna v Komisi energetické Rady města Havířova  
 
1038/20RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta na „Polsko-česká odborná setkání“  

ve dnech 20.-21.8.2015 do města Szczyrk v Polsku 
 
1039/20RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2015 

 
975/20RM/2015 - Zvolení ověřovatele 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatelku zápisu z 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 
19.08.2015 

                                                                     Alici HEGYI 
 

 
976/20RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 19. schůze RMH, konané dne 05.08.2015________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatele zápisu z 19. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  05.08.2015  

 
 
977/20RM/2015 - Schválení programu 20. schůze RMH konané dne 05.08.2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 20. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.08.2015 
dle upravené přílohy 

 
  
978/20RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH______________________________________ 
 

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

 
717/15RM/2015 „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka 

s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací 
hygienické židle“ – vyhlášení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 



 
USNESENÍ 

z 20. schůze Rady města Havířova 
konané dne 19.08.2015 

7 

756/16RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v 
roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům 
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

941/18RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Havířova v roce 2015                              

 
v y p o u š t í 

 
5778/87RM/2014 Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 

93/3RM/2014 Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 
526/12RM/2015 Reklama na volné byty v majetku města Havířova 
550/12RM/2015 Zřízení pozemkových služebností na pozemku parc. č. 

2635/1, k. ú. Bludovice, v rámci vypořádání stavby 
„Výstavba technické infrastruktury v lokalitě U Křížů“        

649/14RM/2015 Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
718/15RM/2015 Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic Domova seniorů 
Havířov, příspěvková organizace a s pořízením hmotného 
investičního majetku 

755/16RM/2015 Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku 
statutárního města Havířova  

769/16RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava 
Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“,  
k.ú. Prostřední Suchá 

782/16RM/2015 Pronájem plynárenského zařízení 
822/17RM/2015 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – rezignace a volba členky 
dozorčí rady  

823/17RM/2015 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – rezignace jednatele 
společnosti   

844/17RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti  
845/17RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
846/17RM/2015 Zřízení služebnosti ve prospěch spol. Veolia Průmyslové 

služby ČR, a.s. 
 855/17RM/2015 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě 
872/17RM/2015 Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – 

Bowlingu Ve Víceúčelové hale   
873/17RM/2015 Předložení dohody o přistoupení ke Smlouvě o partnerství 

číslo 02460/2012/EP 
881/17RM/2015 OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 

Karolíny Světlé, Havířov“ – rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče a o výběru nabídky 

882/17RM/2015 OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. 
etapa“ (číslo stavby 14011) - rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky 

888/17RM/2015 Kino Centrum – návrh podmínek výběrového řízení na 
pronájem prostor k podnikání 
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896/18RM/2015 ZÁMEK Havířov,s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady -  zpráva jednatele 
k rozhodnutí společníka o provedení forenzního auditu 
hospodaření 

897/18RM/2015 Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – smlouva o 
výkonu funkce předsedy dozorčí rady 

899/18RM/2015 Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, 
včetně postupu při posuzování žádostí občanů o ubytování 

901/18RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
916/18RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
919/18RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu  
923/18RM/2015 Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou Záměr 

pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné 
soutěže 

931/18RM/2015 UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova  
– III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
a Protější“ – uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 498/OIV/2014 

932/18RM/2015 OŘ/21/OSRM/15  - „Dodávka RTN“ - zrušení zadávacího 
řízení 

934/18RM/2015 Úvěr ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické 
náročnosti bytových domů ve vlastnictví města Havířova 

936/18RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 
kapacity 

939/18RM/2015 Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ a MŠ Zelená 
od 1. 9. 2015  

945/18RM/2015 Návrh nového znění Zásad pro vznik nájmu bytu v domech 
zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova 

948/18RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
950/18RM/2015 Souhlas s přijetím peněžního daru 
951/18RM/2015 Opatření pro realizaci mezistátního utkání v ragby 

v Městském sportovním areálu v Havířově   
956/18RM/2015 OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická 

přehrada – I. etapa“  - rozhodnutí o výběru nabídky 
964/18RM/2015 Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2015 - 

floristická soutěž „Pohádkové postavičky z podzemí“ 
967/18RM/2015 Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města 
968/18RM/2015 VZ/24/ORG/2015 – „Zakoupení záruk na HW pořízený 

z projektu Centrum ICT v roce 2015“        
 
 
979/20RM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – změna společenské smlouvy__________________________   
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
1. změny společenské smlouvy společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem  
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    Havířov- Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, uvedené 
    v příloze č. 1 
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
    se sídlem Havířov- Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534,  
    dle přílohy č. 2 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 
(dále jen „společnost“) 
 
v o l í 
 
2. ověřovatele zápisu o rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího 
působnost valné hromady: JUDr. Štefana Langera 
 
s c h v a l u j e  
 
1. změny společenské smlouvy společnosti s účinností ode dne schválení těchto  
    změn Zastupitelstvem města Havířova dne 14.9.2015:   
    Úvodní stránka (označení zakladatelského dokumentu) 
    název „SPOLEČENSKÁ SMLOUVA“ se nahrazuje názvem  
    „ZAKLADATELSKÁ LISTINA“ 
 
Článek I Základní ustanovení 

 
 
 
 
 
 

Článek II Obchodní firma a sídlo společnosti 
Odst. 3. – slovo „Písemnosti“ se nahrazuje slovem 

   „Dokumenty“ 
Článek IV Výše základního kapitálu a vklady společníků 
název článku – slova „vklady společníků“ se nahrazují slovy  

   „vklad společníka“ 
Odst. 1. – číslo „4.200.000,- Kč“ se upravuje takto „4 200 000     

   Kč“ a slovo „čtyřimiliónydvěstětisíckorun“ se     
   nahrazuje slovy „čtyři milióny dvěstě tisíc korun“  

Odst. 3. – vypouští se 
Odst. 4. – nově označen jako odst. 3., doplňuje se za slova  

   „s článkem I“ odkaz „odst. 4“ a slova „společenské  
   smlouvy“ se nahrazují slovy „zakladatelské listiny“ 

 
 
 

Odst. 3. – vypouští se 
Odst. 4. – nově označen jako odst. 3., tento odstavec nově zní  

   takto: „Jediným společníkem společnosti je  
   statutární město Havířov, se sídlem Havířov-Město,  
   Svornosti 86/2, IČO: 00297488.“ 

Odst. 5. – nově označen jako odst. 4. 
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Článek VI Orgány společnosti 
písm. b) – slova „dva jednatele“ se nahrazují slovy  

   „jednoho jednatele“ 
Článek VII Valná hromada 
Odst. 2 . – tento odst. nově zní takto: „Působnost valné  

   hromady vyková její společník, a to Rada města  
   Havířova, dle článku I odst. 4 této zakladatelské  
   listiny.“ 

Článek VIII Jednatelé  
název článku – slovo „Jednatelé“ se nahrazuje slovem „Jednatel“     
Odst. 1. – slova „jsou dva jednatelé“ se nahrazují slovy  

   „je jednatel“ 
Odst. 2. a 3. – slova „Oba jednatelé jsou oprávněni“ se nahrazují  

   slovy „Jednatel je oprávněn“ 
Odst. 4. – slova „společenské smlouvy“ se nahrazují slovy  

   „zakladatelské listiny“, v názvu zákona č. 90/2012 
   Sb. se slovo „korporacích“ se nahrazuje slovy  
   „společnostech a družstvech“ a slovo společníkovi“ 
   se nahrazuje slovem „ valné hromadě“ 

Odst. 5. písm. a) – slova „společenskou smlouvou“ se nahrazují slovy  
   „zakladatelskou listinou“ 

Odst. 5. písm. b) – vypouští se slova „zásadami a“ a slova  
   „společenskou smlouvou“ se  nahrazují slovy  
   „zakladatelskou listinou“ 

Odst. 5. písm. c) – toto písm. nově zní takto: „vykonávat funkci  
   jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou  
   loajalitou i s potřebnými znalostmi“ 

Odst. 5. písm. d) – vypouští se slova „podle písemných pokynů valné  
   hromady“ a „které jako jednatel zná nebo musí znát“ 

Odst. 5. písm. i) – vypouští se 
Odst. 5. písm. j) – nově označeno jako písm. i) a slovo „společnosti“ ¨ 

   se nahrazuje slovem „společníkovi“ 
Odst. 5. písm. k) – nově označeno jako písm. j), toto písm. nově zní  

   takto: „svolat valnou hromadu v případech  
   stanovených zákonem o obchodních korporacích  
   a připravit podklady pro její jednání,“  

Odst. 5. písm. l) – nově označeno jako písm. k) 
Odst. 5. písm. 
m) 

– nově označeno jako písm. l), toto písm. l) nově zní  
   takto: „předkládat valné hromadě ke schválení  
   řádnou, příp. mimořádnou, konsolidovanou i  
   mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku  
   nebo jiných vlastních zdrojů, resp. úhrady ztráty“ 

Odst. 5. – nově doplněno písm. m), které zní takto:  
   „zpracovávat a předkládat valné hromadě ke  
   schválení zprávu o podnikatelské činnosti  
   společnosti a stavu jejího majetku a zprávu  
   o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
   ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami  
   ovládanými stejnou ovládající osobou“ 

Odst. 6. – doplňuje se na konci textu třetí věta o „– Radě města 
   Havířova.“ 
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Odst. 6. – nově se doplňuje pátá věta, která zní takto: „Jestliže  
   jednatel oznámí své odstoupení na zasedání valné 
   hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou  
   měsíců po takovém oznámení, neujednají-li si valná  
   hromada a jednatel jiný okamžik zániku funkce.      

Článek IX Dozorčí rada 
Odst. 2. – slova „radě přísluší“ se nahrazují slovy „rada je  

   povinna“ 
Odst. 2. písm. a) – slovo „jednatelů“ se nahrazuje slovem „jednatele“ 
Odst. 2. písm. b) – slovo „tak“ se nahrazuje slovem „tam“ 
Odst. 2. písm. d) – toto písm. nově zní takto: „podávat valné hromadě  

   každý rok zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, 
   zprávu o přezkoumání řádné, mimořádné,  
   konsolidované, příp. mezitímní, účetní závěrky,  
   návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, zprávu 
   o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
   ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami  
   ovládanými stejnou ovládající osobou,“ 

Odst. 2. Písm. f) – slovo „společnost“ se nahrazuje slovem „dozorčí radu“ 
Odst. 2. písm. g) – vypouští se  
Odst. 2. písm. h) – nově označeno jako písm. g), toto písm. se doplňuje  

   na konci o text: „na základě požadavku společníka“ 
Odst. 2. písm. i) – vypouští se  
Odst. 4. bod 4.2. – slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jejích“ 
Odst. 4. bod 4.3. – v první větě se slovo „jejich“ nahrazuje slovem  

   „jejích“ 
Odst. 4. bod 4.3. – doplňuje se druhá věta za slovem „rovnosti“ o slovo 

   „hlasů“ 
Odst. 4. bod 4.4. – doplňuje se druhá věta za slovy „V zápise“ o slovo  

   „zapisovatel“ 
Článek X Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 
Odst. 1. – slovo „jednatelů“ se nahrazuje slovem „jednatele“ 
Odst. 2. – slovo „jednatelům“ se nahrazuje slovem „jednateli“ 
Odst. 3. – slovo „jednatelům“ se nahrazuje slovem „jednateli“ a 

vypouští  
   se text uvedený za středníkem 

Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty 
Odst. 1. – slova „předkládají jednatelé“ se nahrazují slovy  

   „předkládá jednatel“ a slovo „je“ se nahrazuje slovy“  
   jeho návrh“ 

Odst. 2. písm. b) – slovo „jednatelům“ se nahrazuje slovem „jednateli“ 
Odst. 3. – za slova „rozhodne o“ se vkládá slovo „výplatě“,  

   vypouští slova“ více jednatelů nebo“ a slova  
   „jednatel nebo“ 

Článek XIII Zrušení společnosti a vypořádání  
Název článku – vypouští se slova „a vypořádání“  
Článek XIV Přechodná ustanovení 
název článku – slova „Přechodné ustanovení“ se nahrazují slovy  

   „Právní poměry“ 
Odst. 1. – vypouští se 
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Odst. 2. – vypouští se pořadové číslo odstavce, tzn. číslo „2“,  
   v textu odstavce se slova „společenskou smlouvou“  
   nahrazují slovy „zakladatelskou listinou“ a doplňuje 
   se označení zákona „zák. č. 89/2012 Sb.,“ 

Článek XV Závěrečná ustanovení 
Odst. 1. – tento odstavec nově zní takto: Tato zakladatelská 

   listina byla schválena Radou města Havířova, 
   v působnosti valné hromady společnosti, 
   usnesením čís. ............../20RM/2015 ze dne 
   19.8.2015 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti  
   nabývá ode dne schválení provedených změn  
   a nového znění Zastupitelstvem města Havířova dne 
   14.9.2015.“ 

Odst. 2. – tento odstavec nově zní takto: „Tato zakladatelská 
   listina v plném rozsahu nahrazuje společenskou 
   smlouvu ze dne 21.5.2014.“ 

Odst. 3. – tento odstavec nově zní takto: „Tato zakladatelská 
   listina se vyhotovuje v šesti stejnopisech, kdy  
   společník obdrží dvě vyhotovení a společnost obdrží 
   čtyři vyhotovení.“ 

 
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti s účinností ode dne schválení  
   Zastupitelstvem města Havířova dne 14.9.2015 ve znění přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem zakladatelské listiny 
společnosti  

 
           Z: vedoucí OPS 
          T: 30.9.2015 
 
  
980/20RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                              a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí   
informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za I. pololetí 2015 
dle důvodové zprávy 
 
schválit  
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov 
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1. ve výši 12 000,- Kč 
    na dofinancování podílu města na dílčím projektu „Havířov – Asistent  
    prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015  
    vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR 
 
2. ve výši 33 200,- Kč 
    na financování semináře konaného dne 5.11.2015 v rámci třídenního Kolegia  
    ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy „Projekty  
    prevence kriminality statutárních měst a Hl.m.Prahy“ pořádaného MP Havířov   
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na 
provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany 
osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu 
úprav rozpočtu IV. na rok 2015       

 
  
981/20RM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 2. úprava________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 2. upravený plán hospodářské činnosti 
města Havířova na r. 2015 včetně finančního plánu údržby domovního fondu 
města Havířova na r. 2015 dle příloh č.1 a č.2. 

 
 
982/20RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu  

bytů_____________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o.,  
dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených Městskou  
    realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od 1.8.2015    
    na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 
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983/20RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
- č.1, o velikosti 0+1 na ulici Antala Staška 1086/1  Havířov- Město  
   …………… 
- č.71, o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e Havířov- Město  
   …………… 
- č.11, o velikosti 1+1, na ulici Na Nábřeží 713/107 Havířov- Město  
   …………… 
- č.1, o velikosti 1+2, na ulici Lípová 603/16  Havířov- Město  
   …………… 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1085/2  Havířov- Město  
   …………… 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 475/27  Havířov- Město  
   …………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Turgeněvova 893/2  Havířov- Město  
   …………… 
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1169/1c  Havířov- Šumbark    
   …………… 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1114/8  Havířov- Šumbark  
   …………… 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1154/6  Havířov- Podlesí  
   …………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Balzacova 1187/8  Havířov- Podlesí  
   …………… 
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1142/18  Havířov- Šumbark  
   …………… 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Mánesova 981/34  Havířov- Město 
   …………… 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 715/103  Havířov- Město  
   …………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici A.S.Puškina 906/6  Havířov- Město  
   …………… 
- č.54, o velikosti 1+3, na ulici Moskevská 1104/1e  Havířov- Město  
   …………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 714/105  Havířov- Město  
   …………… 
- č.28, o velikosti 1+3, na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12  Havířov- Podlesí-  
   …………… 
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1121/81c  Havířov- Podlesí  
   …………… 
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Plynárenská 668/7  Havířov- Prostřední Suchá   
   …………… 
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4  Havířov- Šumbark  
   …………… 
 



 
USNESENÍ 

z 20. schůze Rady města Havířova 
konané dne 19.08.2015 

15 

p o v ě ř u j e 
 
Městskou realitní agenturu s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými 
žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 
 

  Z: ředitel MRA, s.r.o. 
  T: 01.09.2015 
 
  
984/20RM/2015 - Rekonstrukce bytu č. 13 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 1144/22  

v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2____________________   
 
Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 13 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 1144/22 
v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
 
u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 13 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 
1144/22 v Havířově – Šumbarku, na dva byty velikosti 1+2 v nezbytném rozsahu 

             
Z: ředitel MRA, s.r.o.  
T: 30.03.2016 

 
   
985/20RM/2015 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní  

agentury, s.r.o.____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í  
 
výsledek provedení kontrol nebytových prostor ve správě Městské realitní 
agentury, s.r.o., dle důvodové zprávy. 

 
  
986/20RM/2015 - Přidělení konkrétního obecního bytu_________________________________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3  o vel. 1+3 se smluvním  
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
období v domě na ul. Lípová 604/18 v Havířově - Městě manž. Petru Seidlerovi 
a Jaroslavě Seidlerové, t.b. ………………………… pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami   
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987/20RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá_______      
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, 
odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2909-6c/2015 a nově označenou jako 
pozemek parc.č. 1195/362 o výměře 7 m2,  k.ú. Prostřední Suchá paní Drahomíře 
Třaskové, bytem …………………………a panu Leonu Třaskovi, bytem 
…………………………,  pod již postavenou garáží  

 
 
988/20RM/2015 - Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci  

stavby   „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá,  
Dolní Suchá“_____________________________________________________             
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední 
Suchá, Dolní Suchá“   
 
zřízení pozemkové služebnosti, spočívající v umístění, vedení, provozování a 
udržování  veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, 
statutárního města Havířova, k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu  
dle GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností  
dále uvedených,  
 
A) k.ú. Prostřední Suchá 
 
1. parc. č. 2284 v rozsahu 47 m2 dle GP 2924-35a/2015, parc. č. 2365 v rozsahu  
    2 m2 dle GP 2924-35c/2015, parc. č. 2342 v celk. rozsahu 9 m2 dle GP 2924 
    -35c/2015, parc. č. 2664/4 v rozsahu 16 m2 dle GP 2924-35d/2015,  
    parc. č. 1244/1 v rozsahu 9 m2 dle GP 2924-35f/2015   
    povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, 
    IČ: 277 69 143 hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích  
    smlouvách, maximálně však 250,-Kč/m2, tj. (250,-x 83 m2) = 20.750,- Kč  
    + DPH    
 
2. parc. č. 2665 v rozsahu 120 m2 dle GP 2924-35b/2015 a GP 2924-35e/2015   
    povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 196  
        a) 3/4  Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava,  
            IČ: 277 69 143 
        b) 1/108  Stanieková Anna, ………………………… 
        c) 1/18 Santariusová Danuše, ……………,  
             …………… 
        d) 1/72 Tomisová Jaroslava, ………………………… 
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        e) 1/144  Sztefek Karel, ………………………… 
        f) 1/72  Sztefková Karla, ………………………… 
        g) 1/144 Balcárková Romana, …………………………,  
             …………… 
        h) 1/54 Adamek Josef, ………………………… 
        i) 1/72 Tomis Lubomír, ………………………… 
    hodnota pozemkové služebnosti: v bodě a) 250,-Kč/m2  dle podílu + DPH,    
    v bodě b) - i) 100,-Kč/m2 dle podílu B) k.ú. Dolní Suchá 
 
    parc. č. 2566/18 v celk. rozsahu 5 m2 dle GP 1216-35a/2015, parc. č. 1899  
    v celk. rozsahu 18 m2 dle GP 1216-35b/2015, parc. č. 1796 v celk. rozsahu  
    40 m2 dle GP 1216-35c/2015, parc. č. 2211 v rozsahu 1 m2 a parc. č. 2208  
    v celk. rozsahu 20 m2 dle GP 1216-35d/2015 
 
    povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, 
    IČ: 277 69 143 
    hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích smlouvách,  
    maximálně však 250,-Kč/m2, tj. (250,-x 84 m2) = 21.000,- Kč + DPH    

 
 
989/20RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město o výměře  
17 m2,  panu Filipu Bachoríkovi, bytem …………………………,  
k  již postavenému stánku, ve kterém bude provozovat bazar, půjčovnu nářadí  
a kostýmů, reklamní činnost  

 
 
990/20RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark o výměře 5 m2,   
panu Aleši Tvarůžkovi, bytem ………………………… 
k  již postavenému prodejnímu stánku, ve kterém bude prodávat smíšené zboží 
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991/20RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 397/10, k.ú.Bludovice o výměře 5 m2 ,  
panu Lukáši Firuňkovi, bytem …………………………, k již postavenému 
prodejnímu stánku, kde bude umístěno výdejní místo internetového obchodu  

 
   
992/20RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem části pozemku  parc.č. 1374/55, ostatní plocha, o výměře 14 m2,  
k.ú. Šumbark, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 
520/117, Jinonice, Praha 5, IČO: 440 12 373, za účelem umístění krytého 
vozíkového parkboxu pro zákazníky prodejny Albert v Havířově – Šumbarku, na 
dobu určitou na 2 roky, s účinnosti od 1. 9. 2015, za nájemné ve výši 560,-
Kč/rok + DPH 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T: 31.10.2015 
 
993/20RM/2015 - Pronájem pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice_____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice nájemci společnosti JS-
GYNAM s.r.o., se sídlem Havířov – Podlesí, Studentská 1155/14,  IČO: 268 40 
740 za účelem umístění 1 směrové tabule – svislé dopravní značky IS 24 C o 
rozměrech 1000 x 250 mm ke gynekologické ambulanci, za nájemné ve výši 
1.000,- Kč/1 ks/1 rok + DPH na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 9. 2015 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 
 
                                                                                      Z: vedoucí OSRM 
                                                                                      T: 31.10.2015 
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994/20RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetkům města a to parc.č. 1152/4, 
2641/2, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat a v právu 
vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „ 
I.I.R. NTL plynovod a 3 příp. Havířov, číslo stavby 8800073975“ jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů dle GP 2886 - 170/2014 ze dne 2. 2. 
2015 za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 38 
m2 ve prospěch  RWE GasNet, s r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, 
PSČ 401 17, IČO : 272 95 567 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.10.2015 
 
 
995/20RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  
    města a to parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení,  
    umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy  
    podzemního kabelového vedení AYKY 4x70 v chráničce DVR 110 a pilíř  
    SS200, IV – 12 – 8009494/VB1 Prostřední Suchá, Matějíček, přípojka NNk  
    dle GP č. 2912 – 9/2015 ze dne 11. 3. 2015 za jednorázovou úhradu  
    22.240,- Kč + DPH, při celkové výměře 111,20 m2  
 
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  
    města a to parc.č. 357/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,  
    provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy  
    podzemního kabelového vedení 2x AYKY 3x120+70 v chráničce DVR 110  
    a pilíř SS100, IV – 12 – 8008357/VB1, Havířov 357, SMH, NNk dle GP  
    č. 2014 – IV8357/2014 ze dne 4. 8. 2014 za jednorázovou úhradu  
    10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 2,40 m2  
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3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  
    města a to parc.č. 2600/1, 2601/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení,  
    umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy  
    podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR 110 a pilíř  
    SS200, IV – 12 – 8009852/VB1, Havířov, Mikoviny, NNk dle GP č. 2042  
    – 17/2015 ze dne 11. 3. 2015 za jednorázovou úhradu 22.720,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 113,60 m2  
 
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  
    města a to parc.č. 4084, 4085/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, 
    umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy  
    podzemního kabelového vedení 2 x AYKY 3x120+70 v chráničce DVR110,  
    IV – 12 – 8009268/VB3, Havířov 4083, Němeček, vývod z KA_8992 dle GP  
    č. 2045 – 28/2015 ze dne 18. 3. 2015 za jednorázovou úhradu 
    42.480,- Kč + DPH, při celkové výměře 212,40 m2  
 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,  
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

    
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.12.2015 
 
 
996/20RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č. 
1630, 2656, 2666 k.ú. Prostřední Suchá spočívající v uložení a udržování 
vodovodního potrubí DN 100 v rámci stavby „ Havířov – Prostřední Suchá, ul. 
Budovatelů – rekonstrukce vodovodního řadu“ dle GP č. 2922 – 3b/2015 ze dne 
7. 4. 2015 a GP č. 2922 – 3c/2015 ze dne 7. 4. 2015  ve prospěch oprávněné 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. 
října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665 za 
jednorázovou  úhradu  ve výši 74.400,- Kč + DPH, při celkové výměře 372 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.10.2015 



 
USNESENÍ 

z 20. schůze Rady města Havířova 
konané dne 19.08.2015 

21 

 
 
997/20RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti______________________________________    
     

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4755,  
    k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu dle GP č. 2034 – 76/2014 ze  
    dne 9. 1. 2015 ve prospěch vlastníků rozestavěné budovy, která stojí na  
    pozemku parc.č. 4921/11, k.ú. Havířov - město, jimž ke dni zřízení  
    pozemkové služebnosti jsou Martin Hýža a Pavla Hýžová, DiS., oba bytem  
    …………………………za jednorázovou úhradu ve výši  
    3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 25 m2 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2918,  
    k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky, plynovodní přípojky  
    sjezdu dle GP č. 3979 – 29/2015 ze dne 22. 4. 2015 ve prospěch vlastníka  
    budovy č.p. 409, která stojí na pozemcích parc.č. 2858/19, 2858/20,  
    k.ú. Bludovice, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Jan Hořavka,  
    bytem ………………………… za jednorázovou úhradu ve výši  
    1.875,- Kč + DPH, při celkové výměře 15 m2 (umístění plynovodní přípojky)  
    za jednorázovou úhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH, při celkové výměře 18 m2  

      (umístění kanalizační přípojky) a za jednorázovou úhradu 
    ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 27 m2 (umístění sjezdu) 
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2733,  
    k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu dle GP č. 1227 – 34/2015 ze dne  
    21. 7. 2015 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2096/3, k.ú. Dolní Suchá  
    jehož součástí je budova č.p. 425, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  
    je Adam Durčák, bytem …………………………za  
    jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 12 m2  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                            Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.10.2015 
 
 
 
998/20RM/2015 - Poskytnutí finančního daru - úhrada za výmaz zástavního práva__________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Pavlu Kubienovi, bytem 
…………………………,  jako úhradu za výmaz zástavního práva u pozemku 
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parc. č. 1765/14 k.ú. Bludovice, zastavěného stavbou: Chodník podél 
komunikace I/11 Havířov-Těrlicko, který město kupuje.  

 
 
999/20RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 7,32 m2 v suterénu 
    obytného domu ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí, p. Rastislavu Zupkovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu  
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci - 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. Petru Stařičnému, IČO:04292391, jako kancelář k  překladatelské,  
    tlumočnické činnosti a výuce cizích jazyků 

 
 
1000/20RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
                                Záměry pronájmu části nemovitých věcí_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 23,42 m2  
    v suterénu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, 
    spol. Stavos Stavba a.s., IČO: 44739494, dohodou k 31. 8. 2015 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 23,42 m2  
    v suterénu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí 
 
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci -  prostoru sloužícího  
    k podnikání č. 207 o výměře 59,20 m2 a podílu na společných prostorách  
    o výměře 25 m2   ve  2. nadzemním podlaží objektu Městského  
    podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 

 
 
 
1001/20RM/2015 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
nabídku na pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 80,71 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10,  
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Havířov-Město, podanou p. Radkou Zahradníčkovou, IČO: 67713050 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
80,71 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, Havířov-Město,  
p. Jindřichu Juřicovi, IČO: 66167191, jako prodejnu kvalitních vín a jiných 
specialit, za podmínek: 
- nájemné 1 218,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu určitou do 31. 12. 2015; smlouva bude automaticky  
  prodloužena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud nájemce  
  splní všechny podmínky nájemní smlouvy 
- v případě, že nájemce nezaplatí nájemné nebo zálohy za služby, vypoví  
  pronajímatel nájem bez výpovědní doby  

 
 
1002/20RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolků____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
umístění sídla spolků: 
  1. Sdružení rodičů a přátel školy, IČO: 64630269,  
      v budově školy ul. Žákovská 1006/1, Havířov-Město 
  2. Spolek přátel ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov, IČO: 68899009,  
      v budově školy ul. Na Nábřeží 1374/49, Havířov-Město 
  3. Klub přátel školy při mateřské škole v Havířově, IČO: 69206023,  
      v budově školy ul. Resslova 497/2, Havířov-Město 
  4. Spolek Rodičovské sdružení při ZŠ Gorkého, IČO: 75081041,  
      v budově školy ul. Gorkého 329/1, Havířov-Město 
  5. Klub přátel školy při mateřské škole Havířov-Podlesí Čelakovského 1240/4,  
      IČO: 22719873, v budově školy ul. Čelakovského 1240/4, Havířov-Podlesí 
  6. Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Havířov-Bludovice, K. Světlé,  
     IČO: 02461030, v budově školy ul. Karolíny Světlé 1372/1, Havířov-Podlesí 
  7. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Havířov, Moravská 29/497,  
      IČO: 26665638, v budově na ul. Moravská 497/29, Havířov-Šumbark 
  8. Sdružení rodičů a přátel při základní škole Havířov-Šumbark,  
      IČO: 48426962, v budově školy ul. Školní 814/1, Havířov-Šumbark 
  9. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Pujmanové, IČO: 45239231,  
      v budově školy ul. Marie Pujmanové 1151/17, Havířov-Šumbark 
10. Sdružení rodičů školy při ZŠ Gen. Svobody, IČO: 66932564,  
      v budově školy ul. Generála Svobody 284/16, Havířov-Šumbark 
11. Spolek rodičů bludovické školy, IČO: 75140861, Havířov-Bludovice,  
      v budově školy ul. Frýdecká 452/37, Havířov-Bludovice 
po dobu existence spolků 
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1003/20RM/2015 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace_____________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí skutečnost, že v rámci investičních akcí 13010 – rozšíření MŠ 
Frýdecká a 8013 – chodník Frýdecká došlo k technickému zhodnocení majetku 
svěřeného Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, 
příspěvková organizace, IČO:  48805289, a zvýšení pořizovací ceny budovy  
MŠ Frýdecká o 3 477 584,83 Kč, areálu zahrady MŠ Frýdecká o 117 581,02 Kč 
a oplocení MŠ Frýdecká o 1 689 566,43 Kč   
 
schválit převod movitých věcí formou daru - myčka nádobí za 112 046,- Kč  
a majetek neinvestiční v celkové pořizovací ceně 142 416,80 Kč - do vlastnictví  
organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, 
příspěvkové organizace, IČO: 48805289 

 
 
1004/20RM/2015 - Informace o nákladech staveb ralizovaných v roce 2012-2015____________  
 

Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. informaci o nákladech staveb projekčně připravovaných společností  
    TECHNICO   Opava s.r.o. dle přílohy č. 1   
2. informace o nákladech staveb realizovaných v roce 2012-2015 v hodnotě  
    nad 6 mil. Kč dle přílohy č. 2 

 
 
1005/20RM/2015 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní  

obsluhy v souvislosti s výstavbou terminálu „Hranečník“_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní obsluhy 
v souvislosti s výstavbou terminálu „Hranečník“   
 
j m e n u j e  
 
členy pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní obsluhy v souvislosti 
s výstavbou terminálu „Hranečník“: 
předseda: p. Bc. Bureš Ivan, náměstek pro hospodářský rozvoj 
členové: p. Ing. Mayerová Zdena, vedoucí odboru komunálních služeb 

  p. Czechová Naďa, referent odboru komunálních služeb 
  p. Ing. Schillerová Eva, členka Zastupitelstva města Havířova 
  p. Podloučka Michal, 1. místopředseda spolku  
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                     “Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí“   
 
u k l á d á 
 
po dokončení všech jednání předložit Radě města Havířova konečnou informaci 
o způsobu řešení dopravní obsluhy v přepravní relaci Havířov – Ostrava po 
dokončení výstavby terminálu „Hranečník“ 

Z: vedoucí OKS 
T: 01/2016 

 
 
1006/20RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 62331248) 
 
poskytovatel: MŠMT 
název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
projekt: Moderní dílna 
předpokládaná výše dotace:………………………..…………cca 200 000,00 Kč 
financování …………..…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
2. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
 
poskytovatel: MŠMT 
název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
projekt: Modernizované cizí jazyky 
předpokládaná výše dotace:…………………..………………cca 195 388,00 Kč 
financování ……….….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
 
3. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
   (IČO: 48805424) 
 
poskytovatel: MŠMT 
název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
projekt: Technické vzdělávání 
předpokládaná výše dotace: …..……………………………...cca 220 850,00 Kč 
financování …………..…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
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4. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČO: 62331230) 
 
název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
projekt: Nově vybavené dílny 
předpokládaná výše dotace: ……..………………………...…cca 204 112,00 Kč 
financování …….…….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
5. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
 
poskytovatel: Plzeňský Prazdroj, a.s. 
projekt: Environmentální výchova v Městské knihovně Havířov 
předpokládaná výše dotace:……..……………………………..cca 22 000,00 Kč 
financování …….…….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
projekt: Slavíme 60 let! 
předpokládaná výše dotace: …..…………………………….....cca 55 000,00 Kč 
financování ……….….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
33. 
1007/20RM/2015 - Zahájení školního roku 2015/2016 v 1. třídách základních škol, jejichž  

zřizovatelem je statutární město Havířov_____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2015/2016 v 1. 
třídách základních škol dne 1. září 2015 takto:  
 
Ing. Eva Šillerová  
na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
 
PaedDr. Milada Halíková 
na Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
 
 
pan  Zbyněk Šenkýř 
na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  
příspěvková organizace  
 
Bc. Daniel Pawlas  
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město Na Nábřeží,  
příspěvková organizace 
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Mgr. Růžena Bajerová  
na Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
 
Bc. Darja Tomaniecová 
na Základní školu Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
 
Róbert Masarovič, MSc. 
na Základní školu Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
Bc. Ivan Bureš 
na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
 
Bc. Daniel Pawlas 
na Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím  
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace 
 
Ing. Bohuslav Muras  
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Bludovice Frýdecká,  
příspěvková organizace   
 
Bc. Josef Bělica 
na Základní školu Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
 
Mgr. Daniel Vachtarčík  
na Základní školu Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
 
Iveta Kočí Palkovská 
na Základní školu Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
Mgr. Jana Feberová  
na Základní školu Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
příspěvková organizace 
 
paní Eva Radová  
na Základní školu Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
Ing. Martina Dresslerová  
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Životice Zelená,  
příspěvková organizace 
 
 
Mgr. Věra Nováková  
na Základní školu Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 
 
u k l á d á 
 
oznámit zástupcům města přesnou hodinu a místo zahájení školního roku 
2015/2016 v 1. třídách  výše jmenovaných škol  
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                  Z: vedoucí OŠK 
                 T: srpen 2015  
 
 
1008/20RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic, pořízením a vyřazení 
investičního majetku příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním 
městem Havířov__________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
 
1. příspěvkovým organizacím města v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,  
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
    převod částky z rezervního fondu do fondu investic takto: 
 
    - ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
      (IČO: 75085747) - ve výši kupní ceny,  max. 400 000,- Kč na pořízení  
      nového služebního vozidla Citroën Berlingo 1,6 VTi,  
  
    - Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
      (IČO:48805513) – 230 000,- Kč na pořízení volejbalových sloupků,  
      terapeutické lezecké stěny On Top BASIC a interaktivní tabule. 
 
2. pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi takto: 
 
    - ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
      (IČO: 75085747) v pořizovací ceně do 400 000,00 Kč včetně DPH   
    - služební vozidlo Citroën Berlingo 1,6 VTi, 
    - Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
       (IČO:48805513) v pořizovací ceně cca 230 000,00 Kč včetně DPH  
    - volejbalové sloupky s vřetenovým upínáním se zkušebním označením  
       EN 1271,  
    - terapeutická lezecká stěna On Top BASIC, 
    - interaktivní tabule.        
 
3. vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací města: 
 
    ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
    (IČO: 75085747)  
    - služební vozidlo zn. Škoda Fabia Combi, SPZ 2T3 99 33, invent.  
       č. HIM/36,  v pořizovací ceně 434.100,- Kč včetně DPH. 
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34. 
1009/20RM/2015 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2015 v Havířově________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
zapojení   města  Havířova  do  Evropského  týdne mobility, který  se  uskuteční  
ve dnech 16.09. - 22.09.2015 a uspořádání Evropského dne bez aut dne 
18.09.2015 přijetím Charty 2015, ve znění přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
1. odboru školství a kultury projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s.,  
    poskytnutí bezplatné přepravy na den 18.09.2015 

 
Z: vedoucí OKS  
T: srpen 2015 

          
2. odboru školství a kultury organizačně zajistit akce k Evropskému týdnu  
    mobility, vč. Evropského dne bez aut 

Z: vedoucí OŠK  
T: září 2015 

          
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 2015  

                     
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířov podpisem Charty 2015 pro Evropský 
týden mobility 

          
Z: vedoucí OŠK  
T: srpen 2015 
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1010/20RM/2015 - Informativní zpráva o odloženém trestním oznámení z r. 2013___________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vyrozumění Policie České republiky ze dne 3. prosince 2013, č. j. KRPT-
212829-15/ČJ-2013-070381o provedeném šetření ve věci nákupu potravin do 
školních jídelen na území města Havířova dle přílohy č. 1 

 
 
1011/20RM/2015 - Návrh na zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města  

Havířova________________________________________________________  
                                   
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit bez náhrady Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova 
schválené ZMH dne 18.9.2006, usn.č. 1333/27/ZM/06,  a to s účinností  
od 15. 9. 2015 
uložit vedoucí odboru školství a kultury informovat veřejnost města o zrušení 
Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova 

 
 
1012/20RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska____________________________ 

               
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj pana  
Mgr. Daniela Vachtarčíka do Chorvatska ostrova Hvar – města Vrboska,  
místa konání rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku pro rok 2015,  
která se uskuteční ve dnech od 23.08. do 26.08.2015 

 
 
1013/20RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt také 
osobu užívající ubytovací zařízení dle přílohy č. 1 s platností do 31. 12. 2015 
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n e s o u h l a s í  
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil osobu, která využívá ubytovací 
zařízení, jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2   
                 
p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela 
Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj 

 
  Z: vedoucí OSV 

                                           T: srpen 2015  
 

 
1014/20RM/2015 - Dodatek č. 1 k  Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení  

(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova__ 
 

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

 
Dodatek č. 1 k  Zásadám pro nájem bytů v domech zvláštního určení  
(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova,  

                                ve znění přílohy č. 1 
 
 
1015/20RM/2015 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města_________  
               

Rada města Havířova 
 
r u š í     
 
výběrové řízení vyhlášené na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
736 01 Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1,  
 
s c h v a l u j e  
 
vyhlášení nového výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 
organizace SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
736 01 Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1,  
 
u k l á d á 
 
náměstkovi primátora pro sociální rozvoj vyhlásit výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele příspěvkové organizace SANTÉ-centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, 736 01 Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1,  
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 1 
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j m e n u j e 
 
členy výběrové komise ve složení: 
předseda: Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 
členové:   Alice Hegyi, člen Rady města Havířova 
              Bc. Alena Olšoková, člen Rady města Havířova 
              MUDr. Milan Dlábek, ředitel příspěvkové organizace DSH 
                Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Z: vedoucí OSV 
T: srpen 2015 

 
 
1016/20RM/2015 - Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na bezbariérový byt__________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření  nové nájemní smlouvy s Julií Rosypkovou,  nar. …………… na 
bezbariérový byt č. 66 o velikosti 3+1 na adrese Havířov-Šumbark,  
ul. Chrpová 536/2a   

 
 
1017/20RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 59. – 63., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 59. - 63., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
1018/20RM/2015 - Úvěr ve výši 160 000 tis. Kč  pro  snížení  energetické náročnosti bytových  

domů ve vlastnictví města Havířova - zahájení  zadávacího řízení  na 
nadlimitní veřejnou zakázku_______________________________________  

    
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  
    „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ 
  
2. rozdělení předmětu plnění na části: ne 
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    následné zakázky (opce):  ne 
  
3. druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
  
4. výše požadované jistoty: nepožadovat 
  
5. varianty nabídky: ne 
  
6. doba realizace veřejné zakázky: předpokládané zahájení čerpání 

úvěru 1.4.2016 

 ukončení čerpání úvěru 
31.12.2017 

 zahájení splácení jistiny úvěru 
20.1.2018 

 ukončení splácení jistiny úvěru 
20.12.2022 

  
7. další podmínky realizace: pevná úroková sazba 

 

59 měsíčních splátek jistiny  
po 2 670 tis. Kč 
1 měsíční splátka (závěrečná) 
2 470 tis. Kč 

 bez jakéhokoliv zajištění  
  
  
8. základní hodnotící kriterium: nejnižší nabídková cena v Kč 

bez DPH  
  
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 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 služeb, včetně min. 3 osvědčení (referenční listy) 
         objednatelů o poskytnutí úvěru v posledních 3 letech v min.  
         výši 130 000 tis. Kč/1 úvěr  
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13. jmenování členů hodnotící komise vč. náhradníků: 
      člen náhradník 
      1) Ing. Eduard Heczko Mgr. Daniel Vachtarčík 
      2) Bc. Ivan Bureš JUDr. Štefan Langer   
      3) ředitel Městské realitní agentury, s.r.o.         Róbert Masarovič, MSc. 
      4) Ing. Bohumil Andrýsek Ing. Vladislava Mlynaričová 
      5) Ing. Lucie Fukalová   Ing. Andrea Bednářová 
      6) Bc. Alena Kleinbauerová Lucie Jonsztová, DiS. 
  
14. zadávací lhůta: 150 dnů 

           
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 

 
p o v ě ř u j e 
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl. 
    zákona 
 
3. předsedu a místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76  odst. 3  zákona a § 77  odst. 1  zákona 

 
4. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 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  

 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

 
 
1019/20RM/2015 - Změny v povodňové komisi________________________________________   
                  

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
pana Ing. Jiřího Revendu z Povodňové komise města Havířova  
 
j m e n u j e  
 
paní Ing. Zdenu Mayerovou členkou Povodňové komise města Havířova 
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1020/20RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířov k zahájení zjišťovacího řízení  
ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A  
– Ostrava/ Karviná/ Frýdek – Místek“_______________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/ 
Frýdek – Místek“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 20.8.2015 
 
 
1021/20RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního majetku Domovem  

seniorů Havířov, p.o.______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město zapojení fondu investic na 
financování investičních akcí: 

 
    a) pořízení 2 ks ohřívacích vozíků (skříní) na 20 tabletů - v hodnotě  
        cca 170.000,- Kč 
    b) pořízení 2 ks výsuvných venkovních markýz na budovu střediska  
        Helios v hodnotě cca 170.000,- Kč 
    c) pořízení univerzálního žehlícího lisu v hodnotě cca 375.000,- Kč 

 
           Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: září 2015 

 
 
1022/20RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím nadačních příspěvků______   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
podání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků a jejich přijetí Městským 
kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985, příspěvkovou organizací 
statutárního města Havířov, a to od: 
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1. Nadace Leoše Janáčka, se sídlem Krkoškova 763/45a,  
    613 00  Brno – Černé Pole, IČ: 44965338, v žádané výši 8 000,-- Kč  
    na realizaci koncertu vážné hudby Benda Quartet konaného dne 18. 11. 2015 
 
2. Nadace Život umělce, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,  
    IČ: 45251746, v žádané výši 70 000,-- Kč na realizaci mezinárodního  
    varhanního festivalu VOX ORGANI 2015 konaného v říjnu 2015  

 
 
1023/20RM/2015 - Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci – restaurace v Kulturním  

domě Petra Bezruče Havířov_______________________________________  
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
1. vyhlášení veřejné soutěže na pronájem části nemovité věci – restaurace  
    včetně zázemí o celkové výměře 375,2 m² v objektu Kulturního domu  
    Petra Bezruče na ulici Hlavní tř. 246/31a, Havířov-Město za podmínek  
    dle přílohy, s úpravami dle připomínek členů RMH. 
 
2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 
 
    člen: Ing. Eduard Heczko              náhradník:  Mgr. Daniel Vachtarčík 
             Mgr. Yvona Dlábková                             Mgr. Jiří Pasz            
             Iveta Kočí Palkovská                               Róbert Masarovič, MSc. 
                                                                                              
p o v ě ř u j e 

 
ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže. 

 
Z: ředitelka MKS Havířov 

         T: 30.11.2015 
 
 
1024/20RM/2015 - Žádost o snížení ceny nájmu části nemovité věci v objektu Kulturního  

domu Leoše Janáčka - nájemce Ing. Roman Folwarczny________________  
   
Rada města Havířova  
 
n e s c h v a l u j e   
 
snížení nájmu Ing. Romanu Folwarcznemu (IČ:48815047) nájemci části 
nemovité věci - kanceláře (28,8 m²) v I.NP objektu Kulturního domu Leoše 
Janáčka dle důvodové zprávy.  
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u k l á d á 
 
ředitelce MKS Havířov sdělit rozhodnutí RMH nájemci Ing. Romanu 
Folwarcznemu (IČ: 48815047) 

 
        Z: ředitelka MKS Havířov 

                 T: 31. 8. 2015 
 
 
1025/20RM/2015 - Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci  

- v objektu Kina Centrum Havířov__________________________________ 
  
Rada města Havířova  
 
u k l á d á  

 
1. vyhlášení veřejné soutěže na pronájem části nemovité věci v objektu  
    Kina Centrum, náměstí Republiky, Havířov – Město: kinokavárny, kinobaru  
    v I.NP, zábavního klubu v I.PP a II.PP o celkové výměře 561,24 m² dle  
    podmínek schválených Radou města Havířova usn. č. 952/18RM/2015  
    ze dne 22. 7. 2015 
 
2. ředitelce Městského kulturního střediska Havířov zajištění veřejné soutěže  
    dle schválených podmínek, příloha č. 1 
 
s c h v a l u j e 
 
jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 
 

    člen: Ing. Eduard Heczko            náhradník:  JUDr. Štefan Langer 
             Bc. Ivan Bureš                                       Róbert Masarovič, MSc. 
             Mgr. Daniel Vachtarčík                         Mgr. Tomáš Ptáček 
             Mgr. Yvona Dlábková              Ing. Radka Bocková            
             Mgr. Jiří Pasz                                     Ing. Aleš Kunčický                                                                         
               

                             Z: ředitelka MKS Havířov 
                  T: 30. 11. 2015 

 
 
1026/20RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem Bowlingu ve Víceúčelové hale_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
na základě výsledku veřejné soutěže p. č. 1/VS-SSRZ/2015 – pronájem 
Bowlingu ve Víceúčelové hale, ul. Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, 
pronájem části nemovité věci – restaurace a bowlingových drah ve Víceúčelové 
hale, včetně zázemí, o výměře 420,60 m2, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 
panu Aleši Grycovi, bytem ……………, IČO: 02885301, za podmínek veřejné 
soutěže, dle důvodové zprávy a příloh 
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u k l á d á  
 
řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov uzavřít s vítězem 
veřejné soutěže smlouvu o nájmu části nemovité věci dle výsledků soutěže.    

 
   Z: ředitel SSRZ 
   T: srpen 2015 
 
 
1027/20RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku – hřiště ragby______  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí z důvodu konání 
mezistátního utkání v ragby Česká republika - Chorvatsko: 
1. pořízení investičního majetku na hřiště ragby a to: 
 - sedačky pro diváky na ochozu v předpokládané hodnotě 180 tis. Kč,  
 - zastřešený prostor pro komisaře v předpokládané hodnotě 130 tis. Kč, 
     - chodník pro diváky z Mánesovy ulice v předpokládané hodnotě 6 tis. Kč,   
formou zapojení investičního fondu příspěvkové organizace v předpokládané 
celkové výši 316 tis. Kč, 

 
2. opravu střechy rozhlasové kabiny a přemístění vlajkových stožárů na ragby 

hřiště z provozních prostředků organizace v předpokládané výši 26 tis. Kč.  
 
 
1028/20RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

– informace o průběhu řádné valné hromady_________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO  45193665,  
konané dne 30.7.2015 v sídle společnosti na ul. 28. října 1235/169,  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy  
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1029/20RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
– informace o konání řádné valné hromady___________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody  
    a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava,  
    Mariánské Hory, IČO  45193665 (dále jen „společnost“), dne 3. září 2015 
    od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese 28. října 1235/169,  
    709 00 Ostrava, Mariánské Hory 
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

 
bod 2.  - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady – 

hlasovat pro schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu 
představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 3. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů 
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – hlasovat pro zvolení 
osob dle návrhu představenstva dle Přílohy  

bod 4. - 
 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  
a stavu jejího Majetku k 31.7.2015 – vzít na vědomí  
dle Přílohy č. 2 

bod 5.  
a  
bod 9. 

- Návrh na výplatu nerozděleného zisku minulých let ve výši 
k 31.7.2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty a 
rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let ve výši 
k 31.7.2015 – hlasovat pro schválení výplaty nerozděleného 
zisku minulých let ve formě zálohy na výplatu podílu na zisku 
dle návrhu představenstva dle  Přílohy č. 1 

bod 6. 
a 
bod 8. 

- Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 31.7.2015 a 
schválení mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 31.7.2015 
– hlasovat pro schválení mezitímní účetní závěrky sestavené ke 
dni 31.7.2015 dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a dle 
Přílohy č. 3 

bod 10. - Volba 1 člena představenstva – hlasovat pro zvolení člena 
představenstva dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 11. - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – 
hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce dle návrhu 
představenstva dle Přílohy č. 1  

s možností použití formy korespondenčního hlasování podle Článku 15 bod  
  11 Stanov společnosti  
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1030/20RM/2015 - Mobilní telekomunikační služby Havířov do 31.12.2017 – zahájení  
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na služby_________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
přílohu č. 1, ve které jsou uvedeny subjekty, které se budou účastnit 
centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Mobilní 
telekomunikační služby Havířov do 31.12.2017“ 
 
s c h v a l u j e 

 
1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
    na služby „Mobilní telekomunikační služby Havířov do 31.12.2017“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíčně) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. formu zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:   100.000 Kč 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  

 
- Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem 155 00 Praha 5 - Stodůlky,  
   náměstí Junkových   2808/2, IČO: 25788001 
- O2 Czech Republic a.s., se sídlem 140 22  Praha 4 - Michle,  
   Za Brumlovkou 266/2, IČO:   60193336 
- T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 148 00  Praha 4 - Chodov,  
   Tomíčkova 2144/1,   IČO: 64949681 
- LAMA MOBILE a. s., se sídlem 747 41 Hradec nad Moravicí,  
   Gudrichova 763, IČO:   28261984 
- Air Telecom a.s., se sídlem 190 00  Praha 9 - Libeň,  
   Českomoravská 2408/1a, IČO:   24262137 
- ČD - Telematika a.s., se sídlem  130 00  Praha 3, Pernerova 2819/2a,  
   IČO: 61459445  

 
6. varianty nabídky:    ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:  termín zahájení: dle přílohy č. 1 
       termín ukončení: 31.12.2017 
    
8. základní hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena v Kč  
                                                                          bez DPH 
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9. způsob hodnocení:                      elektronická aukce 
 
10. ostatní podmínky:      
      - tarify, včetně stanovení maximálních cen, ve znění přílohy č. 2 

 
11. 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 

 
12. 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 
 
13. technické kvalifikační předpoklady:  
      - doklady dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona, kterými uchazeč prokáže,  
        že v posledních 3 letech poskytl min. 3 služby, a to mobilní  
        telekomunikační hlasové a datové služby jednomu odběrateli po dobu  
        min. 1 roku v min. hodnotě 300.000 Kč bez DPH/1 služba/1 rok 
 
14. ekonomickou a finanční způsobilost:       
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
        zakázku 
 
15. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:      náhradník: 
1. Mgr. Daniel Vachtarčík      Ing. Eduard Heczko 
2. Mgr. Tomáš Ptáček   Bc. Alena Olšoková 
3. Bc. Josef Bělica    Róbert Masarovič, MSc. 
4. Jiří Kubala    Zdeněk Šantrůček 
5. Bc. Alena Kleinbauerová             Lucie Jonsztová, DiS. 

 
16. zadávací lhůtu:               90 dnů  

 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  

      zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
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4. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem  
    Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace  
    na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám,  
    oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění  
    prokázání kvalifikace  
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

 
   
1031/20RM/2015 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady  

Depos Horní Suchá, a.s.___________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání řádné 
valné hromady společnosti  Depos Horní Suchá, a.s.  IČ: 47677287, dne  
5.června 2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, Horní Suchá  

 
 
1032/20RM/2015 - Písemnost adresována Radě města Havířova__________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. podání paní Milevské ze dne 30.07.2015  
 
2. bere na vědomí způsob prověřování obsahu podání 
 
s c h v a l u j e 
 
text odpovědi dle přílohy č. 2 

 
 
1033/20RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi (Slovinsko)  

ve dnech 6. 8. - 9. 8. 2015___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro hospodářský 
rozvoj Bc. Ivana Bureše a členky Komise pro regionální spolupráci a partnerské 
vztahy paní Jaroslavy Sloveňákové do Zagorje ob Savi (Slovinsko), která se 
uskutečnila ve dnech 6. – 9. srpna 2015 v rámci tradiční městské akce „Noč 
před nočjo“ a „Zagorska noč“ 

 
 



 
USNESENÍ 

z 20. schůze Rady města Havířova 
konané dne 19.08.2015 

43 

1034/20RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Valjevo v Srbsku  
ve dnech 16.-19.7.2015_____________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Valjevo v Srbsku  

  ve dnech 16.-19.7.2015, dle důvodové zprávy 
 
 
1035/20RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Banské Bystrice na Slovensku  

ve dnech 24.-26.7.2015_____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Banské Bystrice na Slovensku  
ve dnech 24.-26.7.2015, dle důvodové zprávy 

 
 
1036/20RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Ibbenbüren, Německo_____  
      

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci mezinárodního projektu „Evropa pro občany“ zahraniční pracovní cestu 
do města Ibbenbüren, Německo ve dnech 17. – 20.09.2015 pro Bc. Daniela 
Pawlase, primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro 
ekonomiku a správu majetku a Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj na odbornou konferenci „Průmyslová společenství (ICED): 
občanská společnost pro reindustrializaci Evropy“. 

 
 
1037/20RM/2015 - Změna v Komisi energetické Rady města Havířova____________________  
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
na návrh členů komise pana Ivo Stolarika z funkce člena Komise energetické 
Rady města Havířova viz důvodová zpráva 
 
j m e n u j e  
 
pana Miloslava Čupu do funkce člena Komise energetické, dle návrhu 
uvedeného v důvodové zprávě 
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1038/20RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta na „Polsko-česká odborná setkání“  
ve dnech 20.-21.8.2015 do města Szczyrk v Polsku_____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
pracovní cestu Ing. Eduarda Heczka, Bc. Ivana Bureše, Ing. Dagmar Čuntové, 
Mgr. Yvony Dlábkové, Ing. Bohuslava Murase , Ing. Renaty Máchové, 
Mojmíra Stachury, Ing. Martiny Dresslerové  a Mgr. Mertové Dagmar na 
„Polsko-české odborné setkání“ ve dnech 20.-21.8.2015  do města Szczyrk v 
Polsku. 

 
 
1039/20RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Ing. Eduard HECZKO     Bc. Ivan BUREŠ 
náměstek primátora pro ekonomiku     náměstek primátora  
a správu majetku      pro hospodářský rozvoj 
  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/72985/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 07.09.2015 
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z 21. schůze Rady města Havířova 

konané dne 02.09.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 21. schůzi Rady města Havířova, konané dne 02.09.2015  

 
1040/21RM/2015 - Zvolení ověřovatele 21. schůze RMH, konané dne 02.09.2015 
 
1041/21RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2015  
 
1042/21RM/2015 - Schválení programu 21. schůze RMH konané dne 02.09.2015 
 
1043/21RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1044/21RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  
                                upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného  
                                daru PČR Havířov 
 
1045/21RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1046/21RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů 
 
1047/21RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město    
 
1048/21RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
 
1049/21RM/2015 - Záměr pronájmu a prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1,  
                                budovy č. p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice,  
                                ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice          
 
1050/21RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město         
 
1051/21RM/2015 - Prodej části pozemků  parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark 
 
1052/21RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice 
 
1053/21RM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark 
 
1054/21RM/2015 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 
 
1055/21RM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice 
 
1056/21RM/2015 - Přijetí daru pozemků parc.č.  1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3,  
                                k.ú. Havířov – město 
 
1057/21RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  
                                Havířova – část města Dolní Suchá“                                                                        
 
1058/21RM/2015 - Prodloužení doby smluvního vztahu pro účely stavby „Odkanalizování  
                                Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část  města Prostřední Suchá  
                                a lokalita Jelen, část  města Havířov-Šumbark“  
 



 
USNESENÍ 

z 21. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.09.2015 

3 

1059/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu  
                                pro chodce na ulici Dělnická“ 
 
1060/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště  
                                na ul. Opletalova – lokalita1“ 
 
1061/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. listopadu  
                                x Dlouhá třída“           
 
1062/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce MK Anglická“           
 
1063/21RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední Suchá           
 
1064/21RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti        
 
1065/21RM/2015 - Prodej dvou podpěrných sloupů veřejného osvětlení společnosti  
                                ČEZ Distribuce, a.s.  
 
1066/21RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
1067/21RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže 
 
1068/21RM/2015 - Žádost o souhlas se změnou účelu užívání části nemovité věci  
 
1069/21RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  
 
1070/21RM/2015 - Informativní zpráva k „ Zásadám pro převod vlastnictví jednotky  
                                a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova  
                                dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění “       
 
1071/21RM/2015 - Přijetí věcného daru  
 
1072/21RM/2015 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  
                                terénní práce pro rok 2016 
 
1073/21RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů         
 
1074/21RM/2015 - ITI - Integrovaná teritoriální investice Ostravské aglomerace  
                                pro programové období ESIF 2014- 2020 - schválení složení Řídícího  
                                výboru  ITI 
 
1075/21RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 64. – 89. 
 
1076/21RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  
                                majetku - oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. IV 
 
1077/21RM/2015 - Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové  
                                účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                za období leden –červen 2015  
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1078/21RM/2015 - Koncepce udržitelnosti a rozvoje mládežnického hokeje a hokeje mužů  
                                ve městě Havířově                            
       
1079/21RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH 
 
1080/21RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise RMH pro bezpečnost silničního  
                                provozu – BESIP  
 
1081/21RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov  
          
1082/21RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
1083/21RM/2015 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
1084/21RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  
                                prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního  
                                majetku příspěvkovou organizací  
      
1085/21RM/2015 - Zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka 
            
1086/21RM/2015 - Žádost o prodloužení hudební produkce – Tennis Hill 
 
1087/21RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015  
                                v rozpočtu odboru školství a kultury 

               
1088/21RM/2015 - Žádost o poskytnutí dotace – CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON  
 
1089/21RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
                                sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
                                „Ostatní dotace a dary“  
                
1090/21RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta na Slovensko 
  
1091/21RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
                                organizací Městská knihovna Havířov a převodem finančních prostředků  
                                z fondu rezerv do fondu investičního 
 
1092/21RM/2015 - Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace  
 
1093/21RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
1094/21RM/2015 - Požadavek na návrh novely OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých  
                                mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry 
     
1095/21RM/2015 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné  
                                - Mgr. Rudolfy Treichelové 
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1096/21RM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - Závěrečný účet   
                                za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   
 
1097/21RM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady             
 
1098/21RM/2015 - Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky            
 
1099/21RM/2015 - Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
1100/21RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – zástupci města v odborných komisích  
                                Předsednictva SMO ČR                                                                                                                       
 
1101/21RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – změna  
                                usnesení k valné hromadě 3.9.2015  
 
1102/21RM/2015 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s. 
 
1103/21RM/2015 - Jmenování ředitele SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.09.2015 

 
1040/21RM/2015 - Zvolení ověřovatele 21. schůze RMH, konané dne 02.09.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu z 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 
02.09.2015 

                                                                     Mgr. Tomáše PTÁČKA 
 

 
1041/21RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 20. schůze RMH, konané dne 19.08.2015_______  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávy ověřovatelů zápisu z 20. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  19.08.2015  

 
 
1042/21RM/2015 - Schválení programu 21. schůze RMH konané dne 02.09.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 21. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.09.2015 
dle upravené přílohy 

 
  
1043/21RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 
v y p o u š t í 

 
804/16RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního 

majetku Domovem seniorů Havířov, příspěvková 
organizace 

820/17RM/2015 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – rezignace a volba 
členky dozorčí rady  
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838/17RM/2015 Výpůjčka části pozemku parc.č. 1895/1, k.ú. Dolní Suchá 
842/17RM/2015 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 564 a části pozemku  

parc.č. 563, k. ú. Havířov-město dohodou 
852/17RM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku            
915/18RM/2015 Pronájem pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice 
917/18RM/2015 Výpůjčka pozemků parc.č.  2159/1, 2160, k.ú. Dolní Suchá 
928/18RM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku             
953/18RM/2015 Uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. 

E/380/DHR/97 s Technickými službami Havířov a.s. 
973/19RM/2015 „Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové vyhlášení“  

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky 

1007/20RM/2015 Zahájení školního roku 2015/2016 v 1. třídách základních 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

1013/20RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
1020/20RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířov k zahájení 

zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování 
kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/ Karviná/ 
Frýdek – Místek“  

1024/20RM/2015 Žádost o snížení ceny nájmu části nemovité věci v objektu 
Kulturního domu Leoše Janáčka - nájemce Ing. Roman 
Folwarczny 

1026/20RM/2015 Výsledek veřejné soutěže - pronájem Bowlingu ve 
Víceúčelové hale 

   
 
1044/21RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  
                                upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného  
                                daru PČR Havířov________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  
    upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov  

                                    ve výši 67 000,- Kč na zakoupení 2 ks defibrilátorů (typu LIFE POINT PRO  
                                    AED s příslušenstvím pediatrických elektrod a 2 ks záchranářský kufr  
                                    EXPLORER s náplní pro zásahová vozidla     

2. poskytnutí věcného daru 2 ks defibrilátorů (typu LIFE POINT PRO AED  
    s příslušenstvím pediatrických elektrod a 2 ks záchranářský kufr  
    EXPLORER s náplní pro obvodní oddělení Policie ČR na území města  
    Havířova  
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uložit  
1. ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení  
    bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve  
    městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015       
2. zabezpečit realizaci  

 
          Z: ředitel MP 

        T: 11/2015 
        
 
1045/21RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
- č.2, o velikosti 0+1 na ulici Na Nábřeží 762/129  Havířov- Město  
  …………… 
- č.62, o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2 Havířov- Podlesí   
  …………… 
- č.13, o velikosti 1+1, na ulici 1.máje 959/2 Havířov- Město  
  …………… 
- č.3, o velikosti 1+2, na ulici J.A.Komenského 286/15  Havířov- Město  
  …………… 
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Radniční 634/11  Havířov- Město  
  …………… 
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Lípová 730/3  Havířov- Město  
  …………… 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Lašská 1149/11  Havířov- Město  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 833/1  Havířov- Město  
  …………… 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Slezská 766/2  Havířov- Město  
  …………… 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 751/139  Havířov- Město  
  …………… 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1081/10  Havířov- Město  
  …………… 
- č.3, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.4, o velikosti 1+2 II.Ktg, na ulici Hornická 680/65 Havířov-Prostřední Suchá  
  …………… 
- č.1, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 421/10  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.19, o velikosti 1+2, na ulici Lidická 1176/52a  Havířov- Šumbark  
  …………… 
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- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1200/34  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1029/67  Havířov- Město  
  …………… 
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici Komunardů 982/2  Havířov- Město  
  …………… 
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici 17.listopadu 1107/28  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.21, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10  Havířov- Šumbark    
  …………… 
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici Školní 271/32  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.3, o velikosti 1+4, na ulici Lašská 1148/9  Havířov- Město  
  …………… 
- č.8, o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 490/49  Havířov- Město   
  …………… 
- č.3, o velikosti 0+1 na ulici 1.máje 870/14  Havířov- Město  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+1 na ulici 1.máje 959/2  Havířov- Město  
  …………… 
- č.2, o velikosti 1+1 na ulici Slovanská 1222/5  Havířov- Město  
  …………… 
- č.13, o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9  Havířov- Město  
  …………… 
- č.33, o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13  Havířov- Město  
  …………… 
- č.12, o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 759/1  Havířov- Město  
  …………… 
- č.8, o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1029/67  Havířov- Město  
  …………… 
- č.15, o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50  Havířov- Město  
  …………… 
- č.8, o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1147/22  Havířov- Podlesí  
  …………… 
- č.15, o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.22, o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1067/15  Havířov- Město  
  …………… 
- č.9, o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.5, o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2  Havířov- Šumbark  
  …………… 
- č.2, o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1107/11  Havířov- Šumbark  
  …………… 
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p o v ě ř u j e 
 
Městskou realitní agenturu s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
  Z: ředitel MRA, s.r.o. 
  T: 15.9.2015 
  
 
1046/21RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení Městské realitní agentury, s.r.o.,  
dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností 
nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených Městskou  
    realitní agenturou, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od 1.9.2015    
    na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 

 
 
1047/21RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město______________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město  
o výměře 42 m2 panu Davidu Hermanovi, bytem ……………,  
……………, IČO 73175447, pod již postavenou prodejnou potravin  

 
   
1048/21RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město__________ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
   
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit záměr  prodeje části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420  m2  
v kat. území Havířov-město paní Helen Barrett, bytem …………………………  
a paní Šárce Seidlové, …………………………¨ 
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1049/21RM/2015 - Záměr pronájmu a prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1,  
                                budovy č. p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice,  
                                ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice______________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
vyhlášení záměru pronájmu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, 
budovy č. p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 
47, Havířov-Životice,  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí záměr pronájmu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, 
budovy č. p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 
47, Havířov-Životice,  
schválit záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č. 
p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, 
Havířov-Životice, za podmínek dle přílohy č. 2 oznámení 

 
 
1050/21RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město_________________          
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 4227, ost.plocha, ost. komunikace o 
výměře cca 40  m2   v kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na 
základě GP) manželům Beránek Zdeněk, bytem ………………………… a 
Beránková Dagmar, bytem …………………………, za účelem rozšíření 
stávající zahrady a to za  tržní cenu  310,- Kč/m2  

(tj. cca 12 400,- Kč) + 1 980,- Kč za zpracování znaleckého posudku 
 
 
1051/21RM/2015 - Prodej části pozemků  parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemků odměřených GP č.zak. 1754-57/2015, a to  
části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň, označené jako parc.č. 35/8 o 
výměře 121 m2 a částí pozemku parc.č. 43, ost.plocha, zeleň, označených jako 
parc.č. 43/8 o výměře 225 m2 a parc.č. 43/9 o výměře 210 m2  včetně 
případných trvalých porostů a zpevněné plochy, celkem 556 m2, v kat. území 
Šumbark  panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem ……………, 
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za účelem rozšíření poskytovaných služeb u Sanatoria ul. Kochova – pro 
umístění odpočinkové klidové zóny a vybudování parkoviště, a to za tržní cenu 
celkem 272 440,- Kč (tj. 490,- Kč/m2) + 1 500,- Kč za zpracování znaleckého 
posudku                                                                                                                                                                                          

 
 
1052/21RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice____________________ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 2996/9 , zeleň o výměře cca  600 m2, kat. 
území Bludovice Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1453/5, 1454/7, 
Havířov, Podlesí, IČO 02197201,na které se nachází zpevněná plocha před 
garážemi, přístup do domu a částečně zeleň navazující na bytové domy čp. 
1453 a čp. 1454, a to za cenu smluvní ve výši 200,- Kč/m2, celkem cca 
120 000,- Kč + 2 220,- Kč za zpracování znaleckého posudku s tím, že první 
splátka bude uhrazena do 30 dnů od podepsání kupní smlouvy a druhá splátka 
nejpozději do konce roku 2016. 
Odůvodnění nižší ceny: ochrana majetku vlastníků před vandalismem  

 
    
1053/21RM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark_______________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2, k.ú. 
Šumbark, manželům Lukáši a Veronice Staňkovým, bytem ……………, 
……………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 59.190,-Kč (cca 477,-Kč/m2) + 2.500,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 61.690,-Kč 

                                                                                                              
 
1054/21RM/2015 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - 
město, nově dle GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m2, 
parc.č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/6, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/7,  
o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu bytovému družstvu 
Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá,  
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IČO: 00415227, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu  
na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě, za cenu tržní 
dle znaleckého posudku ve výši 6.930,-Kč (cca 578,-Kč/m2) + 2.380,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 9.310,-Kč 

 
 
1055/21RM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice_______________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 1629/54, ostatní plocha o výměře 17 m2, k.ú. 
Bludovice, manželům Pavlu a Romaně Opálenským, bytem ……………, 
……………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 8.190,-Kč (cca 482,-Kč/m2) + 1.700,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 9.890,-Kč 

 
 
1056/21RM/2015 - Přijetí daru pozemků parc.č.  1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3,  
                                k.ú. Havířov – město______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit přijetí daru pozemků parc.č. 1236/7, ostatní plocha o výměře 76 m2, 
parc.č. 1236/8, ostatní plocha o výměře 21 m2, parc.č. 1236/9,  ostatní plocha o 
výměře 79 m2, 1237/3, ostatní plocha o výměře 12 m2, k.ú. Havířov – město, do 
majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření 
přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se 
sídlem Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711 

 
   
1057/21RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  
                                Havířova – část města Dolní Suchá“_________________________________             
                                                             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit část usnesení ZMH č. 76/3ZM/2015, ze dne 26. 1. 2015, v bodě A32,  
k pozemkům k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, kterým byl 
schválen celkový rozsah služebnosti 152,45 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1156-
53F/2013 a hodnota pozemkové služebnosti ve výši 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks 
šachtice, tj. (125,- x 152,45) + (500,- x 3) = 20.556,-Kč   
povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, ……………………… 
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schválit v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova – část města 
Dolní Suchá “ parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, v celk.  rozsahu 252,45  m2  
a 3 ks  šachtice dle  GP 1156-53F/2013     
povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, …………… 
hodnota pozemkové služebnosti: 125,- Kč/m2 + 500,- Kč/1 ks šachtice,  
tj. 125,- x 252,45 + 500,- x 3 = 33.056,- Kč 

 
  
1058/21RM/2015 - Prodloužení doby smluvního vztahu pro účely stavby „Odkanalizování  
                                Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část  města Prostřední Suchá  
                                a lokalita Jelen, část  města Havířov-Šumbark“________________________   
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova IV. etapa - 
lokalita Modřínová, část  města Prostřední Suchá a lokalita Jelen, část  města 
Havířov-Šumbark“ uzavření  dodatku č. 1 ke  smlouvě o zřízení věcného 
břemene  č. 740/OSM/2012  ze  dne 29. 5. 2012  k pozemkům k.ú. Prostřední 
Suchá, parc. č. 1918/1, 1918/2, 1919/1 a k pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 
1605, ve vlastnictví povinného: Asental Land s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143, spočívajícího v právu oprávněného, 
statutárního města Havířova, umístit a provozovat gravitační splaškovou 
kanalizací DN 300 + 2 ks šachtic, včetně ochranného pásma, s tím, že 
v dodatku č. 1 bude upraven termín uzavření konečné smlouvy o zřízení 
věcného břemene takto: po vydání kolaudačního souhlasu k uvedené stavbě, 
nejpozději však do 31. 5. 2018, ostatní ujednání smlouvy budou beze změny.    

 
 
1059/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro  
                                chodce na ulici Dělnická“__________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Dělnická“ 
výpůjčku a udělení práva provést stavbu na části pozemku k. ú. Havířov -  
město, parc. č. 2230/48, v rozsahu  cca 45 m2, statutárnímu  městu  Havířovu, 
stavebníkovi podzemního vedení a stožáru veřejného osvětlení, umístěného 
na pozemku   
půjčitelé: manž. RNDr. Emil Hladík a Danuše Hladíková, oba bytem 
………………………… 
doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby 
uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stavbě    
 
 
 
p o v ě ř u j e    
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náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o výpůjčce a právu provést stavbu 

 
                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T: 31. 9. 2015  
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici 
Dělnická“zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, na pozemku k.ú. 
Havířov – město, parc.č. 2230/48, v rozsahu cca 45 m2, spočívající v umístění, 
provozování a udržování podzemního vedení a stožáru veřejného osvětlení, 
umístěného na pozemku, ve prospěch oprávněného, statutárního města 
Havířova   
povinní: manželé RNDr. Emil Hladík a Danuše Hladíková, oba bytem 
…………………………,  
hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně, v rozsahu daném geometrickým 
plánem. 

 
 
1060/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště  
                                na ul. Opletalova – lokalita1“______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita 1“ 
nájem a udělení práva provést stavbu na části pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 
1213/16, v rozsahu  cca 150 m2, statutárnímu městu  Havířovu, vlastníkovi 
podzemního vedení veřejného osvětlení a 3 ks sloupů umístěných na pozemku   
pronajímatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
IČO: 708 90 692, zastoupený: Střední škola a Základní škola,  
Havířov- Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 676 01  
Havířov – Šumbark, IČO: 136 44 297  
doba nájmu: od zahájení stavebních prací do doby uzavření konečné smlouvy o 
zřízení služebnosti za nájemné dle cenového výměru MF ČR 40,-Kč/m2/rok 
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o nájmu a právu provést stavbu 

 
                                                                                                              Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                              T:  31. 9. 2015  
 
 
 

d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita 
1“zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, na části pozemku k. ú. 
Šumbark, parc. č. 1213/16, v rozsahu  cca 150 m2, statutárnímu městu  
Havířovu, vlastníkovi podzemního vedení veřejného osvětlení a 3 ks sloupů 
umístěných na pozemku  
povinný: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
IČO: 708 90 692, zastoupený: Střední škola a Základní škola,  
Havířov- Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 676 01  
Havířov – Šumbark, IČO: 136 44 297  
hodnota pozemkové služebnosti: jednorázově 1000,-Kč + DPH 

 
 
1061/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. listopadu  
                                x Dlouhá třída“__________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. Listopadu x Dlouhá třída“ 
nájem- zvláštní užívání silničního pozemku a udělení práva provést stavbu na 
části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 397/14, v rozsahu  cca 65 m2, 
statutárnímu městu  Havířovu, vlastníkovi podzemního vedení světelného  
signalizačního zařízení (SSZ) umístěného na pozemku   
pronajímatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:708 
90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 
1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711 doba nájmu pozemku se sjednává od 
zahájení stavebních prací, do doby uzavření konečné smlouvy o zřízení 
služebnosti k dokončené stavbě za nájemné ve výši 1,30 Kč/den + DPH   
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o nájmu - zvláštní užívání silničního pozemku a právu 
provést stavbu 

 
                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T: 31. 9. 2015  
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. Listopadu x Dlouhá 
třída“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, na části pozemku k. ú. 
Bludovice, parc. č. 397/14, v rozsahu  cca 65 m2,  ve prospěch statutárního  
města  Havířova, vlastníka podzemního vedení světelného  signalizačního 
zařízení  umístěného na pozemku   
povinný: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
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IČO: 708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná,  
ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711, 
hodnota pozemkové služebnosti: jednorázově 1000,-Kč + DPH 

 
 
1062/21RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce MK Anglická“_ 
           

Rada města Havířova 
 
r u š í   
 
pro účely realizace stavby č. 5031 „Rekonstrukce MK Anglická“  
1. část usnesení č. 3943/59/09 ze dne 2. 9. 2009, v bodě 1), kterým byla  
    schválena výpůjčka části pozemku k.ú. Šumbark  parc. č.  2453/2  
    o  výměře 31 m2,   
    vlastník:  AREHOR, s.r.o. Těšínská 222, Šenov, IČO: 27855821  
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do vydání rozhodnutí o uvedení  
    stavby do  trvalého užívání    
 
2. část usnesení č. 3943/59/09 ze dne 2. 9. 2009, v bodě 3 a), kterým bylo  
    schváleno zřízení věcného břemene na části pozemku k.ú. Šumbark  parc.  
    č.  2453/2  v rozsahu cca 13 m2,  dle zaměření, ve prospěch statutárního  
    města Havířova, vlastníka umístěného veřejného osvětlení  
    povinný:  AREHOR, s.r.o. Těšínská 222, Šenov,  IČO: 27855821  
    hodnota břemene:  125,-Kč/m2 + 19% DPH   
 
3. část usnesení č. 3943/59/09 ze dne 2. 9. 2009, v bodě 2 a), kterým byl  
    schválen nájem pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2452 pro účely opravy  
    přejezdu a zabezpečovacího zařízení v rozsahu 138 m2,   
    vlastník:  České dráhy a.s.,  SŽDC- Správa dopravní cesty Ostrava,  
    Muglinovská 5, Ostrava, IČ: 709 94 234,  
    nájemce: OKD, Doprava, a.s. Nádražní 93/2967, Ostrava- Moravská Ostrava,  
    IČO: 476 75 977 
    nájemné: max. 25,-Kč/m2/rok + 19% DPH   
    doba nájmu: od zahájení stavebních prací do vydání rozhodnutí o uvedení  
    stavby do trvalého užívání    
 
4. část usnesení č. 3943/59/09 ze dne 2. 9. 2009, v bodě 3 b), kterým bylo  
    schváleno zřízení věcného břemene na  části pozemku k.ú. Šumbark, parc.  
    č. 2452, v rozsahu cca 106 m2, ve prospěch statutárního města Havířova,  
    vlastníka  umístěné části komunikace, chodníku a cyklostezky  
    povinný:  České dráhy a.s., SŽDC- Správa dopravní cesty Ostrava,  
    Muglinovská 5, Ostrava, IČO: 709 94 234,  
    hodnota věcného břemene: dle vnitřních předpisů organizace  jednorázově  
    12.095,-Kč + 19%DPH   
 
 
 
 
s c h v a l u j e  
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pro účely realizace stavby č. 5031 „Rekonstrukce MK Anglická“  
 
1. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
    břemene č. 157/OSM/11,  ze dne 24. 3. 2011, k pozemku k.ú. Šumbark,  
    parc. č. 2452, uzavřené mezi budoucím povinným: České dráhy a.s., 110 15  
    Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČO: 709 94 226 a  statutárním  městem  
    Havířov, z důvodu změny vlastníka pozemku, přičemž budoucí povinný vrátí  
    budoucímu oprávněnému uhrazenou zálohovou platbu za zřízení věcného  
    břemene ve  výši 11.800,-Kč bez DPH         
 
2. výpůjčku a udělení práva provést stavbu  statutárnímu městu Havířovu v k.ú.  
    Šumbark na  části pozemku  parc. č. 2452,  v rozsahu cca 249 m2 a na části  
    pozemku parc. č. 2453/2 v rozsahu cca 36 m2 
    vlastník: METRANS, a.s., Podleská 926/5, 104 00 Praha – Uhříněves,  
    IČO:  40763811    
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby uzavření konečné  
    smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stavbě a vypořádání trvale  
    zastavěných částí pozemků 
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smluv k bodu 1 a 2 
 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T: 31. 12. 2015  
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby č. 5031 „Rekonstrukce MK Anglická“  
1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2452,  
    v celkovém rozsahu cca 105 m2, k vybudované komunikaci, chodníku,  
    cyklostezce a veřejnému osvětlení, ve vlastnictví oprávněného, statutárního  
    města Havířova,      
    povinný: METRANS, a.s., Podleská 926/5, 104 00 Praha – Uhříněves,  
    IČO:  40763811,    
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 záboru včetně ochranného  
    pásma v rozsahu daném geometrickým plánem 
 
2. výkup části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2453/2, v celkovém rozsahu  
    cca 20 m2,  zastavěného komunikací, chodníkem, cyklostezkou a veřejným  
    osvětlením, ve vlastnictví statutárního města Havířova od vlastníka pozemku:  
    METRANS, a.s., Podleská 926/5, 104 00 Praha – Uhříněves,  
    IČO:  40763811 za kupní cenu, která bude stanovena dle cenových předpisů  
    platných v době výkupu pozemku   

 
 
 
1063/21RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední Suchá_____ 
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Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú.Prostřední Suchá o výměře 
cca 150 m2 , panu Oldřichu Bučkovi, bytem …………… za účelem parkování 
vozidel autoservisu  

 
 
1064/21RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________    
     

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,  
    k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky, plynovodní  
    přípojky dle GP č. 1224 – 50a/2015 ze dne 29. 7. 2015 a sjezdu dle GP  
    č. 1224 – 50b/2015 ze dne 29. 7. 2015 ve prospěch vlastníků budovy  
    č.p. 423, která stojí na pozemku parc.č. 2548/26, k.ú. Dolní Suchá,  jimiž ke  
    dni zřízení pozemkové služebnosti jsou David Hrobař a Ivana Hrobařová,  
    oba bytem …………………………za jednorázovou úhradu  
    ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 4 m2 (umístění vodovodní  
    přípojky), za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 12 m2(umístění plynovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu ve  
    výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 7 m2(umístění sjezdu) 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. 
    č. 1495/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP  
    č.4012 – 24a/2015 ze dne 28. 7. 2015 a kanalizační přípojky dle GP č.  
    4012 – 24b/2015 ze dne 28. 7. 2015 ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
    č. 1502/3, k.ú. Bludovice  jehož součástí je budova č.p. 1180, jimiž ke dni  
    zřízení pozemkové služebnosti jsou Marek Slonina a Lenka Sloninová, oba  
    bytem ………………………… za jednorázovou úhradu  
    ve výši 2.500,- Kč + DPH, při celkové výměře 20 m2(umístění kanalizační  
    přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 2.125,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 17 m2(umístění vodovodní přípojky) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 12. 2015 
 
 
 
 
1065/21RM/2015 - Prodej dvou podpěrných sloupů veřejného osvětlení společnosti  
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                                ČEZ Distribuce, a.s._______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodej dvou podpěrných sloupů veřejného osvětlení, umístěných na pozemcích 
parc.č. 1652/2 a parc.č.1835/6, k.ú. Dolní Suchá, za smluvní kupní cenu  
5.000,-Kč/1 sloup, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 
874/8, Děčín, IČO: 24729035 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem kupní smlouvy 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                     T: 31. 10. 2015 
 
 
1066/21RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 64,08 m2 v 1. poschodí budovy na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,  
p. Evě Auerové, IČO: 73244031, jako provozovnu k výrobě koláčů a svačin 

 
 
1067/21RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 4/OSRM/2015 – na pronájem části nemovité 
věci – garáže o výměře 15 m2 v  obytném domě ul. Jurije Gagarina 24,  
Havířov-Podlesí, které podali: 
1. Vlastimil a Eva Přikrylovi, bytem ………………………… 
2. Vlastimil a Eva Přikrylovi, bytem ………………………… 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v  
obytném domě ul. Jurije Gagarina 24, Havířov-Podlesí, s manželi Vlastimilem 
a Evou Přikrylovými, bytem …………………………, za podmínek: 
- nájemné 1 040,- Kč/m2/rok, vč. DPH (1 300,- Kč měsíčně, vč. DPH) 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
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- účel: garážování vlastního osobního vozidla 
 
 
1068/21RM/2015 - Žádost o souhlas se změnou účelu užívání části nemovité věci____________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o 
celkové výměře 52,80 m2 (šatna o výměře 20,84 m2, společné prostory o 
výměře 31,96 m2) v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního střediska ul. 
Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Martině Hricové, IČO: 
60960761, z původního účelu šatna zaměstnanců, na účel nový provozovnu 
kosmetiky a zvýšení nájemného u části prostor o výměře 20,84 m2, který bude 
sloužit jako provozovna kosmetiky, z původní výše 400,- Kč/m2/rok bez DPH, 
na novou výši nájemného 700,- Kč/m2/rok bez DPH, ostatní podmínky nájemní 
smlouvy se nemění 

  
 
1069/21RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit  předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27, 
odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým 
organizacím: 
 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,     
    příspěvková organizace,  IČO:  62331248, nově oceněné  stavby – chodníky  
    v areálu školy na pozemku parc. č.  2075, k. ú. Havířov-město, v reprodukční  
    odhadní ceně  ve výši 176 860,- Kč  
 
2. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, nově  
    dokončený areál dětského dopravního hřiště v Havířově-Šumbarku,  
    realizovaný jako investiční akce 6098 – centrum dopravní výchovy,  
    v k. ú. Šumbark 
    -  pozemek parc. č. 2469/32, zastavěný provozní budovou  v pořizovací ceně  
       5 607 282,60 Kč -  pozemky parc. č. 2469/35, 2469/36, 2469/37, 2469/39,   
       vše nově zaměřené GP č. 1764-164/2015, včetně stavebních objektů  
       dětského dopravního hřiště v celkové pořizovací ceně 8 242 843,16 Kč  
    -  samostatné movité věci  v pořizovací ceně 646 247,09 Kč  
    -  majetek neinvestiční v celkové pořizovací ceně 441 244,42 Kč 

 
  
1070/21RM/2015 - Informativní zpráva k „ Zásadám pro převod vlastnictví jednotky  
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                                a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova  
                                dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění “____________________________       
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o způsobu prodeje bytů v majetku města Havířova, který 
probíhá v souladu se schválenými „Zásadami pro převod vlastnictví jednotky a 
spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle 
zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“ 

 
 
1071/21RM/2015 - Přijetí věcného daru______________________________________________   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcného daru do majetku města od dárce Lidie Pawlasové, bytem 
………………………… , a to obrazu výtvarníka  
Mgr. Oskara Pawlase o rozměru 60 x 80 cm s názvem Zywocice v celkové 
hodnotě 10 000,- Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města podpisem darovací smlouvy 
na věc movitou  

 
 
1072/21RM/2015 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  
                                terénní práce pro rok 2016_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                             
 
1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  
    terénní práce pro rok 2016, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti  
    romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR. 
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 30%, což  
    představuje finanční částku maximálně ve výši 92 200,- Kč na projekt  
    „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2016“ 
 
 
 
 
 
 
 
p o v ě ř u j e  
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primátora Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti o neinvestiční dotaci na 
program Podpora terénní práce pro projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení 
v Havířově“ v roce 2016. 

                                                                                                            
                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 
                                        T: 30.09.2015 
 
 
1073/21RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů_______________________         
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.8.2015  
dle přílohy. 

 
 
1074/21RM/2015 - ITI - Integrovaná teritoriální investice Ostravské aglomerace  
                                pro programové období ESIF 2014- 2020 - schválení složení Řídícího  
                                výboru  ITI______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
složení Řídícího výboru ITI - Integrovaná teritoriální investice Ostravské 
aglomerace pro programové období ESIF 2014- 2020 dle přílohy č. 1  

 
Z: vedoucí OSRM 

          T: 02.09.2015 
 
 
1075/21RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 64. – 89.__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
rozpočtové opatření č. 89., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 89., dle důvodové zprávy 
schválit 
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a) rozpočtová opatření č. 64. – 88., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 56. – 89. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2015: 

 
    
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 790 138,07 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 885 482,64 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 35 585,05 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 765,60 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 864 304,78 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 751 652,96 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 433 987,65 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 890,50 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 37 116,64 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 
 odbor organizační 212 875,43 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 14 672,67 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 258 676,91 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku - 
oddělení investic 

218 768,00 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku - 
oddělení správy majetku 

19 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 76 880,35 tis. Kč 
 odbor ekonomický 572 670,48 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku - 
oddělení strategického rozvoje 

3 791,23 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 970,44 tis. Kč 
    
b) příspěvky organizacím 317 665,31 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 331,95 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
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 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 619,24 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 955,36 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 300,68 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 645,02 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 350,15 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 099,08 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 4 817,94 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 3 076,97 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 5 148,58 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 417,58 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 610,21 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 536,74 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 839,28 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 1 451,04 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 539,04 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 118,16 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 5 737,48 tis. Kč 

 
ASTERIX - Středisko volného 
času Havířov 

2 745,30 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 19 282,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 45 560,31 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb 
Havířov 

15 729,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 35 581,00 tis. Kč 

 
Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov 

32 228,50 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 
    
III. Financování celkem -38 485,11 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 
 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních účtech +104 054,89 tis. Kč 

 
 
1076/21RM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  
                                majetku - oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. IV__ 
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015  
    po RU IV dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
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    schváleného rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU IV dle Přílohy č. 2 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015  
    po RU IV dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU IV dle Přílohy č. 2 

 
 
1077/21RM/2015 - Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové  
                                účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                za období leden –červen 2015_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, 
rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových 
organizací za období leden – červen 2015, dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
1078/21RM/2015 - Koncepce udržitelnosti a rozvoje mládežnického hokeje a hokeje mužů  
                                ve městě Havířově________________________________________________                              
       

Rada města Havířova 
 
n e s o u h l a s í  
 
s obsahem  
1. Koncepce udržitelnosti a rozvoje mládežnického hokeje v HC AZ  
    Havířov 2010 z.s.  
2. Koncepce udržitelnosti a rozvoje hokeje mužů v HC Havířov 2010 s.r.o.  
 
ž á d á   
 
příjemce dotace HC AZ Havířov 2010 z.s., IČO 68941994, a HC Havířov 2010 
s.r.o., IČO 28627181, o dopracování předložených dokumentů podle 
připomínek uvedených členy RMH v průběhu rozpravy k tomuto bodu 

 
 
 
 
 
 
1079/21RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH______________________________ 
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Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise bytové Rady města Havířova v 1. pololetí roku 2015  

 
 
1080/21RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise RMH pro bezpečnost silničního  
                                provozu – BESIP_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise Rady města Havířova pro bezpečnosti silničního 
provozu za rok 2015 dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
1081/21RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov_______________________________________  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
    okres Karviná    (IČO: 61988600) 
    - finanční dar ve výši 57 036,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  
      o. p. s.,    Vratislavova 152/4, 140 00 Praha 4 – Nusle (IČO: 24231509)  
      – uhrazení stravného na celý   školní rok 2015/2016 pro 13 žáků školy ze  
      sociálně slabých rodin v rámci charitativního projektu 
 
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
    - věcný dar ve výši 3 468,00 Kč od HOST – vydavatelství, s.r.o., Radlas 5,  
      602 00 Brno-   Zábrdovice (IČO: 25586441) – knihy vydavatelství HOST   
      budou sloužit jako odměny při pořádání akcí na podporu čtenářství 
 
3. Základní škola Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513) 
    - finanční dar ve výši 9 800,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  
      o. p. s., Vratislavova 152/4, 140 00 Praha 4 – Nusle (IČO: 24231509)   
     - uhrazení stravného na celý   školní rok 2015/2016 pro 2 žáky školy ze  
       sociálně slabých rodin v rámci charitativního   projektu 

 
 
 
1082/21RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  
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                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
    organizace (IČO: 48805271) 
    poskytovatel: MŠMT 
    název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro    
    konkurenceschopnost 
    projekt: Kreativní žáci 
    předpokládaná výše dotace:………………………….…cca 204 112,00 Kč 
    financování …………...bez spoluúčasti- v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČO: 61988723) 
    poskytovatel: MŠMT 
    název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro     
    konkurenceschopnost 
    projekt: Dílny nově 
    předpokládaná výše dotace:……………………………cca 212 481,00 Kč 
    financování …….…....bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
1083/21RM/2015 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení investičního majetku příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
    (IČO: 48805513) 
    - zabezpečovací zařízení pro vchod do budovy pavilónu D, vchod do  
      tělocvičen, invent. č. HIM-022/19, v pořizovací ceně 44 808,80 Kč  
    včetně DPH 
 
2. Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    (IČO: 62331221) 
    - objednávkový box ve školní jídelně, invent. č. 25/5/403, v pořizovací  
      ceně 44 149,00 Kč včetně DPH 
 
 
 
 
3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská, 14/404, příspěvková  
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    organizace (IČO: 61988588) 
    - kopírovací stroj KONICA, invent. č. DHM 13, v pořizovací ceně  
      51 845,80 Kč včetně DPH, 
    - počítač DELL GX 150 SMT, invent. č. DHM 22, v pořizovací  
      ceně 45 564,44 Kč včetně DPH 

 
 
1084/21RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  
                                prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního  
                                majetku příspěvkovou organizací___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. příspěvkovým organizacím města v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ¨ 
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,    
    převod částky z rezervního fondu do fondu investic takto: 
    - Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715)  
      – 5 000,00 Kč na pořízení stojící litinové výlevky, 
    - Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570)  
      – 30 000,00 Kč na   dofinancování a dokončení stavby „Zahradní pódium“  
      na školní zahradě odloučeného   pracoviště MŠ Místní 3/355, 
    - Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
      (IČO: 00601250) 
    - 180 000,00 Kč na zateplení budovy – oddělení Městské knihovny Havířov  
      na ul. Gen. Svobody 14 v Havířově-Šumbarku  
 
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací takto: 
    - Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO:61988715)  
       v pořizovací ceně cca 5 000,00 Kč včetně DPH - vodní výlevka. 

 
                                         
1085/21RM/2015 - Zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka___________________ 
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
zahraniční pracovní cesty ředitelce Základní školy Kapitána Jasioka Havířov - 
Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, Mgr. Petře Židkové v rámci 
projektu „Angličtina – Brána do světa“ 
1. ve dnech 14. - 20. 9. 2015 do Velké Británie, do města Littlehampton,  
    za účelem pedagogického doprovodu skupiny deseti žáků,  
2. ve dnech 26. - 31. 10. 2015 do Nizozemí, do města Borne-Oldenzaal,  
    za účelem tzv. job shadowingu,  
3. ve dnech 9. – 20. 11. 2015 do Velké Británie, do Jazykové školy Regent  
    Language Training v Oxfordu, za účelem účasti zahraničního jazykově –    
    metodického kurzu           

 
                                  
1086/21RM/2015 - Žádost o prodloužení hudební produkce – Tennis Hill__________________  
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Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Tennis Hill Havířov z. s. o prodloužení hudební produkce ze dne  
21. 08. 2015 s tím, že nebyla podána ve stanovené lhůtě 40 dnů před  
konáním akce  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení hudební produkce dne 12. 09. 2015 v době od 22:00 hod.  
do 01:00 hod. v areálu Tennis Hill Havířov, ulice Padlých hrdinů 401/10a, 
Havířov - Životice  pro pořádání sportovně-kulturní akce  

 
 
1087/21RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015  
                                v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________ 

               
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z 
rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám v celkové výši 61.000,- Kč takto: 
 
  6. 000,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres  
                        Karviná (IČO:  48 80 55 13)  

            - v tom:   6.000,- Kč …. Havířovská liga - za umístění (1. místo) 
 
49.000,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
                      příspěvková organizace (IČO:  62 33 12 48)  

          - v tom:  4.000,- Kč ……. Havířovská liga - za umístění (2. místo) 
                       10.000,- Kč ………. 50. výročí ZŠ 
                       35.000,- Kč ………. Akademie k 50. výročí ZŠ 

 
  3.000,- Kč  Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres  
                     Karviná (IČO:  48 80 54 75)  

         - v tom:   3.000,- Kč ……. Havířovská liga - za umístění (3. místo) 
 
  2.000,- Kč  Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

                                                     (IČO:  62 33 12 30)  
         - v tom: 2.000,- Kč …….Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

 
  1.000,- Kč  Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
                     (IČO:  48 80 54 24)  

        - v tom:  1.000,- Kč ….. Havířovská liga - za umístění (5. místo)                                                                              
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uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015 o výše uvedené 
částky  

 
 
1088/21RM/2015 - Žádost o poskytnutí dotace – CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, ze dne 
12.8.2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova, na 
spolufinancování skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci 
projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“  dle specifikace v 
důvodové zprávě 
schválit 
1. poskytnutí kombinované, tj. investiční a neinvestiční dotace z výdajové části  
    OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok    
    2015 – Rezervy k rozdělení, ve výši  
 

                                                   88.542,08 Kč  Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, na spolufinancování  
                                                                          skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci   
                                                                          projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“ , s tím,  
                                                                          že stanoveného účelu bude dosaženo do 30.9.2015  

 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným  
    v bodě 1. tohoto usnesení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 
 
1089/21RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
                                sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
                                „Ostatní dotace a dary“___________________________________________  
                

Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ě do mí  
 
níže uvedené žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 
z mimosportovní sféry dle specifikace v důvodové zprávě: 

 
1. Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Suché,  
    IČO: 69624593, ze dne 02. 07. 2015 na projekt „Výměna oken v budově  
    sborového domu“, 
2. Nadace Landek Ostrava, IČO: 60340053, ze dne 01. 07. 2015 na projekt  
    „Hornický kalendář 2016, 
3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., IČO: 00576310,  
    ze dne 06. 08. 2015 na akci „Region pro sebe 2015“, 
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4. Střední průmyslové školy elektrotechnické Havířov, příspěvkové organizace  
    IČO: 62331574, ze dne 02. 06. 2015 na pořádání oslav 30. výročí založení  
    školy, 
5. spolku Naše místo z. s., IČO: 02666162, ze dne 03. 08. 2015 na projekt  
    „Provoz rodinného centra Naše místo“, 
6. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE, IČO: 22662243,  
     ze dne 07. 07. 2015 na projekt „Preventivní komiksy“, 
7. Charity Ostrava, IČO: 44940998, ze dne 21. 08. 2015 na úhradu nákladů  
    na poskytovanou sociální službu občanu města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  
   dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 z  
   mimosportovní sféry takto: 

 
     20 000,- Kč   Nadaci LANDEK Ostrava,  IČO: 60340053, na realizaci  
                           projektu „Hornický kalendář 2016“ s tím, že stanoveného  
                           účelu bude dosaženo do 31. 12. 2015, 
 
   5 000,- Kč Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.,  
                           IČO: 00576310, na akci „Region pro sebe 2015“ s tím,  
                           že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2015, 
 
  10 000,- Kč Střední průmyslové škole elektrotechnické Havířov,  
                           příspěvkové organizaci, IČO: 62331574, na pořádání oslav  
                           30. výročí založení školy s tím, že stanoveného účelu bude  
                           dosaženo do 31. 10. 2015, 
 
    4 000,- Kč Charitě Ostrava, IČO 44940998, na úhradu nákladů na  
                           pobytovou sociální službu poskytovanou občanu města   
                           Havířova v roce 2015, 
 
10 000,- Kč spolku Naše místo z. s., IČO: 02666162, na provoz rodinného  
                           centra v roce 2015 
 
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  
    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  
    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 

 
Z: vedoucí OŠK 
T: říjen 2015 

 
n e s c h v a l u j e 
 
poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 

 
45 000,- Kč Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v.  
                           v Havířově - Suché, IČO: 69624593, na realizaci projektu  
                           „Výměna oken v budově sborového domu“  
38 530,- Kč OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE,  
                           IČO: 22662243, na realizaci projektu „Preventivní komiksy“  
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí níže uvedené žádosti o dotace a navýšení dotací z rozpočtu 
statutárního města Havířova ze sportovní a mimosportovní sféry dle specifikace 
v důvodové zprávě: 
sportovní sféra: 
1. Atletického oddílu Slavia Havířov, o. s., IČO: 01249673, ze dne 09. 07. 2015  
    o navýšení dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015, 
2. HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181, ze dne 28. 05. 2015 o navýšení  
    dotace poskytnuté na činnost seniorského hokejového klubu v roce 2015, 
3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 13. 08. 2015 na  
    reprezentaci na mistrovství světa v judu, 
4. Maniak aerobiku Havířov, z. s., IČO: 22713778, ze dne 01. 06. 2015 na  
    reprezentaci na Mistrovství světa v aerobiku, 
5. Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, ze dne 25. 05. 2015  
    o navýšení dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015, 
6. Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323, ze dne 20. 08. 2015 o  
    navýšení dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015 s rozšířením  
    působnosti na výchovu mládeže, 
7. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 28. 05. 2015 o navýšení dotace  
    poskytnuté na činnost basketbalového oddílu v roce 2015 
8. Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČO: 18055991,  
    ze dne 28.8.2015 o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015 
9. TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, ze dne 14. 07. 2015 na projekt   
    „Bezpečná branka“ 
mimosportovní sféra: 
1. spolku Moje hnízdo z. s., IČO: 03225607, ze dne 29. 07. 2015 na projekt  
    „Montessori centrum s miniškolkou - vzdělávací rodinné centrum“, 
2. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO: 00844896,  
    ze dne 21. 08. 2015 na pořízení přístrojové techniky, 
3. Taneční skupiny LIMIT Dance Corporation Havířov, IČO: 26987899,  
    ze dne 27.8.2015 na Světový pohár v Disco Dance v Ostravě, 
4. Charity Český Těšín, IČO: 60337842, ze dne 31. 08. 2015 na podporu  
    Charitního centra pro seniory v Havířově 
schválit 
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní sféry  
    takto: 
    sportovní sféra: 
        30 000,- Kč   TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, na projekt  
                              „Bezpečná branka“s tím, že stanoveného účelu bude      
                             dosaženo do 31. 12. 2015 
    mimosportovní sféra: 
    1 000 000,- Kč   Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci,   
                               IČO: 00844896, na pořízení přístrojové techniky s tím, že  
                               stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016, 
 
         30 000,- Kč   spolku Moje hnízdo z. s. IČO: 03225607, na realizaci  
                               projektu „Montessori centrum s miniškolkou - vzdělávací  
                               rodinné centrum“    v roce 2015 
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2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  
    dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze  
    sportovní sféry takto: 
      o 45 000,- Kč Atletickému oddílu Slavia Havířov, o. s.,  
                                       IČO: 01249673, na činnost klubu v roce 2015 – oddílu  
                                       atletiky, na celkovou výši 445 000,- Kč,  
      o 300 000,- Kč Městskému Fotbalovému Klubu Havířov,  
                                       IČO: 27008240, na činnost klubu v roce 2015, na  
                                       celkovou výši 2 500 000,- Kč, 
      o 200 000,- Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov,  
                                       IČO: 18055991, na činnost klubu v roce 2015, na  
                                       celkovou výši 1 000 000,- Kč  
3. uzavření veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedeným  
    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  
    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 a dodatků  
    k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního  
    města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení 
neschválit  
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní a sportovní sféry: 
    sportovní sféra: 
    40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na  
                           reprezentaci na Mistrovství světa v judu 
    200 000,- Kč Maniak aerobiku Havířov, z. s., IČO: 22713778, na  
                           reprezentaci na Mistrovství světa v aerobiku,   
    mimosportovní sféra: 
    54 600,-Kč     Taneční skupině LIMIT Dance Corporation Havířov,  
                           IČO: 26987899, na Světový pohár v Disco Dance v Ostravě  
                           s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30. 09. 2015 
2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  
    dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze  
    sportovní a mimosportovní sféry takto: 
    sportovní sféra: 
    o 500 000,- Kč HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181, na činnost  
                                       seniorského hokejového klubu v roce 2015,  
    o 320 000,- Kč Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323,  
                                       na činnost klubu v roce 2015 s rozšířením působnosti  
                                       na výchovu mládeže,  
    o 220 000,- Kč TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost  
                                       basketbalového oddílu v roce 2015,  
    mimosportovní sféra: 
    o 55 000,- Kč             Charitě Český Těšín, IČO: 60337842, na podporu  
                                       Charitního centra pro seniory v Havířově  
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních 
smluv a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 1. a 2. tohoto 
usnesení v případě poskytnutí dotace nad 400 000,-Kč v jednotlivém případě 
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1090/21RM/2015 - Zahraniční pracovní cesta na Slovensko______________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj pana Mgr. 
Daniela Vachtarčíka na Slovensko, Kúpele Nimnica, do místa konání 
rekondičně-ozdravných pobytů seniorů a osob se zdravotním postižením, která 
se uskuteční ve dnech 10.-11.9.2015 

 
 
1091/21RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
                                organizací Městská knihovna Havířov a převodem finančních prostředků  
                                z fondu rezerv do fondu investičního_________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250, se sídlem 
Svornosti 86/2, budova G,, Havířov – Město: 
1. pořízení investičního majetku spočívajícím v koupi klavíru značky  
    August Förster 
2. převod finanční částky ve výši 65.000,- Kč z rezervního fondu do fondu  
    investic 

 
 
1092/21RM/2015 - Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace__________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o provozování dešťové kanalizace ve vlastnictví statutárního města 
Havířov dle důvodové zprávy  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
uzavření Smlouvy o provozování dešťové kanalizace mezi statutárním městem 
Havířov a společností Technické služby Havířov a.s. ve znění dle přílohy 
pověřit  
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o provozování 
dešťové kanalizace mezi statutárním městem Havířov a společností Technické 
služby Havířov a.s.  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 10/2015 
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1093/21RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 
odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4697 v k.ú. Havířov - město  
v rozsahu přílohy č. 1 a 2 
rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 
5 písm. a), ust. § 44 písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem 
dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona v  lokalitě č. 2 – na pozemcích parc.č. 
2544/2, 2544/1 v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 
 
1094/21RM/2015 - Požadavek na návrh novely OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých  
                                mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry_________ 
     

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
podání firmy BONVER WIN a.s. a skupiny podnikatelů s návrhem na změnu 
OZV č. 6/2013 dle přílohy 1, 
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířova  
trvat na usnesení č. 994/21ZM/2013  ze dne 04. 11. 2013, kterým byla přijata 
Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.                                                       

 
 
1095/21RM/2015 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné  
                                - Mgr. Rudolfy Treichelové________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost paní Mgr. Rudolfy Treichelové, trvale bytem 
………………………… o uvolnění z funkce přísedící Okresního soudu 
v Karviné a zánik její funkce ke dni 15.9.2015 
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1096/21RM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - Závěrečný účet   
                                za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_____________  

  
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2014  
   dle Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 26.6.2015 a  
2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly a  
    interního auditu ze dne 21.4.2015 o výsledku přezkoumání hospodaření  
    Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 2  

 
 
1097/21RM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady_________ 
             

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.,  
    se sídlem Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO  45192081 (dále jen  
    „společnost“) konané dne 29.6.2015 od 10:15 hodin v sídle společnosti  
    CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I -Město  
2. odvolání člena dozorčí rady společnosti RNDr. Vladimíra Macha  
    ke dni 30.6.2015 
3. zvolení Bc. Daniela Pawlase členem dozorčí rady společnosti ke dni 1.7.2015 
4. změnu sídla společnosti z adresy Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b,  
    PSČ 736 01 na novou adresu Havířov-Podlesí, U stadionu 1654/8,  
    PSČ 736 01 

 
 
1098/21RM/2015 - Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky__________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vyjádřit podporu dřívějšímu odchodu horníků do starobního důchodu 
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1099/21RM/2015 - Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 14. září 2015 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle 
přílohy č. 1 s doplněním dle rozpravy k tomuto bodu schůze 
 
n e s c h v a l u j e 
 
zařazení žádostí pana Tomáše Rejče ze dne  27.5.2015, 28.6.2015, 31.7.2015 a 
24.8.2015 do programu 6. zasedání ZMH k projednání. 

 
 
1100/21RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – zástupci města v odborných komisích  
                                Předsednictva SMO ČR___________________________________________  
                                                                                                                         

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. přehled zástupců města v odborných komisích Předsednictva Svazu měst a  
    obcí ČR – příloha č. 1 
2. požadavek Kanceláře SMO ČR ze dne 28.8.215 na případnou nominaci členů  
    do jedné či více Komisí Předsednictva SMO ČR a potvrzení stávajících  
    nominací – příloha č. 2 
 
v y z ý v á   
 
předsedy politických klubů ZMH předložit odboru kancelář primátora 
nominace členů komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR do 11.9.2015 

 
Z: vedoucí KP  
T: 4.9.2015 

 
 
1101/21RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – změna  
                                usnesení k valné hromadě 3.9.2015__________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
oznámení protinávrhu akcionáře Ing. Miroslava Franka a stanovisko 
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s., IČO 45193665 (dále jen „společnost“) k protinávrhu ve znění Přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e  
 
změnu usnesení RMH čís. 1029/20RM/2015 ze dne 19.8.2015 v části „ukládá“  
zástupci města hlasovat v bodech  programu takto : 

 
bod 5.  
a  
bod 9. 

- Návrh na výplatu nerozděleného zisku minulých let ve výši 
k 31.7.2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty a 
rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let ve výši 
k 31.7.2015 – zdržet se hlasování 

 
s možností použití formy korespondenčního hlasování podle Článku 15 bod 11 
Stanov společnosti  

 
 
1102/21RM/2015 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s.____ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rezignaci Bc. Daniela Pawlase na funkci člena dozorčí rady 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. IČO 45193665 
(dále jen „společnost SmVaK Ostrava a.s.“) 
navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. g) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení Ing. Antonína Polického do 
funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.    
uložit    
1. zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě společnosti  
    SmVaK Ostrava a.s.    

Z: vedoucí OPS 
                                                                                                  T:  30.9.2015  

 
2. informovat ZMH o zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí  
    rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.    
 

Z: vedoucí OPS 
T: 6/2016 

 
 
1103/21RM/2015 - Jmenování ředitele SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb_ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
Ing. Milana Černého ředitelem příspěvkové organizace SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, a to na dobu určitou od 
03.09.2015 do doby jmenování nového ředitele s tím, že týdenní pracovní doba 
bude sjednána na 20 hodin týdně 
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s t a n o v í 
 
plat řediteli příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb Ing. Milanu Černému dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem jmenovacího dekretu ředitele 
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb  

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora pro ekonomiku  
        a správu majetku   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu č. 55 schváleného programu 21. schůze Rady města Havířova ve věci žádosti o zřízení 
Občanské komise v Havířově - Podlesí nebylo přijato usnesení. 
  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/82218/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 29.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 22. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.09.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 22. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.09.2015  

 
1104/22RM/2015 - Zvolení ověřovatele 22. schůze RMH, konané dne 23.09.2015 
 
1105/22RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 21. schůze RMH, konané dne 02.09.2015  
 
1106/22RM/2015 - Schválení programu 22. schůze RMH konané dne 23.09.2015 
 
1107/22RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1108/22RM/2015 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské  
                                 policie Havířov 
 
1109/22RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie Havířov             
 
1110/22RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů 
 
1111/22RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1112/22RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů        
 
1113/22RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
1114/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 
 
1115/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark 
 
1116/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice 
 
1117/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední Suchá 
 
1118/22RM/2015 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  
                                ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o.  
    
1119/22RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
1120/22RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Areál volného času“  
 
1121/22RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
1122/22RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
                                Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné soutěže 
 
1123/22RM/2015 - Obecný záměr pronájmu části nemovité věci 
 
1124/22RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
1125/22RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
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1126/22RM/2015 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt  
                               „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. etapa“ 
 
1127/22RM/2015 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
                                rozvoje statutárního města Havířova „Přitažlivé město Havířov“ 
 
1128/22RM/2015 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
                                rozvoje statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 
1129/22RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  
                               14011) - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 
          
1130/22RM/2015 - Záměr pronájmu nebo výpůjčky pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   
 
1131/22RM/2015 - Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti smlouvy  
                                o závazku veřejné služby k zajišťování městské hromadné dopravy na  
                                území města Havířova 

 
1132/22RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH 
      
1133/22RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov  
                         
1134/22RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovou  
                                organizací zřízenou statutárním městem Havířov 
 
1135/22RM/2015 - Informativní zpráva statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká 
           
1136/22RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  
                                na rok 2015                              
 
1137/22RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Szczyrk v Polské republice  
                                ve dnech 20.  a 21. srpna 2015 
 
1138/22RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku 
               
1139/22RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensku 
               
1140/22RM/2015 - Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2015 – vratka  
                                za neúčast 
 
1141/22RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím nadačních příspěvků   
 
1142/22RM/2015 - „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím,  
                                 sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ – rozhodnutí  
                                 o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 
 
1143/22RM/2015 - Snížení lůžkové kapacity střediska Luna Domova seniorů Havířov,  
                                příspěvková organizace 
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1144/22RM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce  
                                k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“ veřejnou  
                                linkovou dopravou a změna způsobu financování   
 
1145/22RM/2015 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016-2017  
                                vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno  

 
1146/22RM/2015 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Dlouhá  
                                třída x 17. listopadu - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
                                malého rozsahu 
    
1147/22RM/2015 - Zpráva o činnosti Kulturní a letopisecké komise 
 
1148/22RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – zástupci města v odborných komisích Předsednictva  
                                SMO ČR  
 
1149/22RM/2015 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí  
                                města ke dni 15.9.2015 
 
1150/22RM/2015 - ZPŘ/41/ORG/15 - „Mobilní telekomunikační služby Havířov do  
                                31.12.2017“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
1151/22RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o  
                                průběhu řádné valné hromady dne 3.9.2015 
 
1152/22RM/2015 - Účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu  
                                GLOBalnie 2016 Katowice   
 
1153/22RM/2015 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015   
 
1154/22RM/2015 - Jednací řád Rady města Havířova 
 
1155/22RM/2015 - Datový spoj pro napojení Centra ICT na KIVS 
 
1156/22RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.09.2015 

 
1104/22RM/2015 - Zvolení ověřovatele 22. schůze RMH, konané dne 23.09.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu z 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 
23.09.2015 

                                                                     JUDr. Štefana LANGERA 
 

 
1105/22RM/2015 - Zprávy o ověření zápisu z 21. schůze RMH, konané dne 02.09.2015_______  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatele zápisu z 21. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  02.09.2015  

 
 
1106/22RM/2015 - Schválení programu 22. schůze RMH konané dne 23.09.2015____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.09.2015 
dle upravené přílohy 

 
  
1107/22RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
v y p o u š t í 

 
756/16RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v 

roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům 
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

839/17RM/2015 Prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 384/1, k.ú. 
Šumbark 
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876/17RM/2015 Realizace Havířovských slavností statutárního města 
Havířova konaných ve dnech 4. – 5. 9. 2015 

921/18RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, 
s.r.o. 

941/18RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Havířova v roce 2015                              

983/20RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
1015/20RM/2015 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 

města 
1045/21RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
1074/21RM/2015 ITI - Integrovaná teritoriální investice Ostravské 

aglomerace pro programové období ESIF 2014- 2020  
- schválení složení Řídícího výboru ITI 

1100/21RM/2015 Svaz měst a obcí ČR – zástupci města v odborných 
komisích Předsednictva SMO ČR                                                                                                                        

 
 
1108/22RM/2015 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské policie  
                                Havířov_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města a jeho následné vynětí 
z evidence ve správě Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Města, 
Karvinská 1a Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MDKS“)  
včetně jeho komponentů dle příloh č.1 - 3 
 
inv. č. 120002200131 z roku 2003 v celkové hodnotě 3 698 079,- Kč.  
na MKDS byla poskytnuta dotace MV ČR ve výši 1 200 000,- Kč 
s udržitelností na 5 let  
 
inv. č. 000000010168 z roku 2006 v celkové hodnotě 359 796,50 Kč.  
na MKDS byla poskytnuta dotace MV ČR ve výši 181 000,- Kč s udržitelností 
na 5 let (rozpuštěný transfer – 158 800,62 Kč) 
 
inv. č. 000000013627 z roku 2008 v celkové hodnotě 441 000,- Kč.  
na MKDS byla poskytnuta dotace MV ČR ve výši 350 000,- Kč s udržitelností 
na 5 let (rozpuštěný transfer – 274 533,36 Kč) 
 
u k l á d á 
 
zajistit ekologickou likvidaci 
 

           Z: ředitel MP 
        T: 11/2015 
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1109/22RM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie Havířov___             
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku – personálního počítače 
(bez monitoru), inv. č. 120002200128, rok výroby 2002, výrobní číslo 
CPUP4A214008W pořizovací cena 61 969,90 Kč, zůstatková cena  
3 098,50 Kč,  ve správě Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Města, 
Karvinská 1a a jeho následné vynětí z evidence  

 
Z: ředitel MP 
T: 31.10.2015 

 
 
1110/22RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení společnosti Městská realitní 
agentura, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného 
porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností  
    Městská realitní agentura, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od  
    1.9.2015 a 15.9.2015  na základě  samostatného usnesení rady města,  
    dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 

 
 
1111/22RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k těmto bytovým jednotkám: 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici  Studentská 1154/6  Havířov- Podlesí  
  ………………….. 
- č.11, o velikosti 1+1, na ulici Na Nábřeží 713/107 Havířov- Město  
  ………………….. 
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1154/6 Havířov- Šumbark  
  ………………….. 
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- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1182/2 Havířov- Město  
  ………………….. 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1186/10  Havířov- Město  
  ………………….. 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 966/35  Havířov- Město  
  ………………….. 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1097/4  Havířov- Šumbark  
  ………………….. 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Konzumní 381/12  Havířov- Šumbark  
  ………………….. 
- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Dukelská 694/11b  Havířov- Šumbark  
  ………………….. 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 422/8  Havířov- Šumbark 
………………….. 
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 422/8  Havířov- Šumbark  
  ………………….. 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 381/12  Havířov- Šumbark  
  ………………….. 
- č.7, o velikosti 1+4, na ulici Mozartova 1062/5  Havířov- Město  
  ………………….. 
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
   Z: ředitel MRA, s.r.o. 
                                                             T: 1.10.2015 
 
 
1112/22RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu  č. 18 o vel. 0+1  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města    
    pro příslušné období v domě na ul. ………………………………….. 
    ……………. p. Jiřímu Szwarcovi, t.b. …………………………….. pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude s p. J. Szwarcem uzavřena v souladu  
    se Zásadami   
 
2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+3 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. ………………………………….   
    manž. Pavlu Šulcovi, t.b. ……………………………………… a Jiřině  
    Šulcové, t.b. ……………………………………….. pod podmínkou, že  
    nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami  
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3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. ………………………………………..  p. Ladislavu  
    Bestovi, t.b. …………………………………… Město pod podmínkou, že  
    nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami  
    s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 
 
4. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 24 o vel. 1+3 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. ……………………………………….  manž.   
    Marcele Tomanové a Petru Tomanovi,  t.b. ………………………………. 
    ……… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena  
    v souladu se  Zásadami a že nájemci si opravy bytu provedou na vlastní  
    náklady 

 
    
1113/22RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Lenky Kafoňkové, trvale bytem  …………… 
    …………………………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4,  
    vel. 1+5  v domě na ul. ……………………………………………,  jehož  
    nájemkyní je její matka p. Magdaléna Bajzáthová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Olgy Kanalašové, trvale bytem ………………..  
    ………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 52, vel. 0+2  v domě  
    na ul. ………………………………….,  jehož nájemkyní je její matka p.  
    Miloslava Drozdová 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Hany Kratochvílové, trvale bytem ……………..  
    …………………  a p. Jana Kratochvíla, trvale bytem ………………….  
    …………………..  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+3  v domě  
    na ul. ………………………………….,  jehož nájemkyní je jejich matka p.  
    Stanislava Šimíčková 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Nikoly Kusendové, trvale bytem ………………….,  
    ………………… a p. Michaely Kusendové, trvale bytem …………………  
    …………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+3  v domě  
    na ul. ……………………………………..,  jehož nájemci jsou jejich rodiče  
    manž. Milan Kusenda a Pavlína Kusendová 
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1114/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město o výměře 17 m2,   
panu Filipu Bachoríkovi, bytem …………………, k  již postavenému stánku, 
ve kterém bude provozovat bazar, půjčovnu nářadí a kostýmů, reklamní činnost 
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena: 
- na dobu neurčitou  od 1.10.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
  věcného  břemene:   
  15 m2 kiosek  x  1.000,- Kč/m2/rok                         = 15.000,- Kč/rok 
    2 m2 manipul.plocha, přístup  x 200,- Kč/m2/rok  =  400, - Kč/rok 
    celková výše nájemného činí                                    15 400,- Kč/rok      
- úhrada nájemného formou dvou 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 část pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 
s panem Martinem Svobodou , bytem ………………………… dohodou  k  
30.9.2015. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.10.2015 
 
 
1115/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark o výměře 5 m2,   
panu Aleši Tvarůžkovi, bytem ……………………………………………. 
k  již postavenému prodejnímu stánku, ve kterém bude prodávat smíšené zboží 
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena: 
- na dobu neurčitou  od 1.10. 2015 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/rok   
  za podmínek:                          
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů 
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- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou  
  schůdnost přístupu ke stánku 
a 
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark 
s panem Romanem Kiškou, bytem ……………………………………….. 
k 30.9.2015. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.10.2015 
 
 
1116/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2 ,  
panu Lukáši Firuňkovi, bytem ……………………….., k již postavenému 
prodejnímu stánku, kde bude umístěno výdejní místo internetového obchodu 
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena: 
- na dobu neurčitou  od 1.10.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
  věcného břemene: 5 m2 stánek x 1 000,- Kč/m2/rok =  5 000,- Kč/ročně 
- 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 část pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice  
s paní Ivanou Metelkovou, ……………………………………………….,  

                                IČO 60298367 dohodou k 30.9.2015. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  31.10.2015 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 22. schůze Rady města Havířova 
konané dne 23.09.2015 

12 

 
1117/22RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední Suchá___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca  
150 m2, panu Oldřichu Bučkovi, bytem ……………………………….. za 
účelem parkování vozidel autoservisu s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena  
- na dobu určitou - 10 let, a to od 1.10.2015  
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
  věcného břemene:  
  plocha o výměře 150 m2  x 200,- Kč/m2/rok = 30 000,- Kč/ročně 
- úhrada nájemného ve dvou splátkách  
- pro parkování vozidel bude plocha upravena minimálně vysypáním  
  kamenivem 
- pozemek bude po ukončení pronájmu uveden do původního stavu 
- nájemce zajistí u zaparkovaných vozidel, aby nedocházelo k úniku ropných  
  a jiných nebezpečných látek 
- nájemní vztah bude ukončen v případě potřeby města před vypršením doby  
  určité s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T:  30.11.2015 
 
 
1118/22RM/2015 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  
                                ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o._______________________________  
    

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  po 
dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
maximálně na dobu 24 měsíců k části pozemků v majetku města a to parc.č. 
1843/6, 1843/5, k.ú. Prostřední Suchá za účelem rekonstrukce (výměny) 
stávajících NTL plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ 4722 
REKO MS Havířov – Hornosušská I“ za jednorázovou úhradu ve výši  
200,- Kč / m2 + DPH včetně ochranného pásma, minimálně však 10.000,-Kč  
+ DPH, ve prospěch společnosti. RWE GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO : 272 95 567, zast. RWE Distribuční 
služby, s.r.o., se sídlem:  Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno,  
IČO : 279 35 311  
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
  

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 12. 2015 
 
 
1119/22RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  
    2045/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP  
    č.4029 - 85/2015 ze dne 17. 8. 2015 ve prospěch vlastníků pozemku  
    parc. č. 2055/8, k.ú. Bludovice jehož součástí je budova č.p. 1597, jimiž  
    ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Petr Krőnes a Eva Krőnesová,  
    oba bytem ………………………………………. za jednorázovou úhradu  
    ve výši 2.375,- Kč + DPH, při celkové výměře 19 m2 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.  
    2663/5, 2663/14, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění elektropřípojky  
    dle GP č. 2962 – 203/2015 ze dne 20. 8. 2015 ve prospěch vlastníka  
    pozemku parc.č. 2703/2, k.ú. Prostřední Suchá, jimž ke dni zřízení  
    pozemkové služebnosti je David Struminský, bytem ………………………  
    …………………………………. za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč  
    + DPH, při celkové výměře 24 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 12. 2015 
 
 
1120/22RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Areál volného času“______  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pro účely realizace stavby č. 3026 „Areál volného času“ 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti na částech pozemků v majetku města,  
    k. ú. Havířov – město, parc. 3950/2, 4021/1, 4021/2, 4022, 4023, 4028/3,  
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    4037/2, 4039, zastavěných plánovanou příjezdovou komunikací do areálu,  
                                    ve prospěch oprávněného: Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,  
                                    IČO: 421 96 451   

 
2. závazek zřízení pozemkové služebnosti, na části pozemku v majetku  
    Leteckomodelářského Klubu Meteor Havířov, Marušky Kudeříkové 1143/14,  
    Havířov – Město, IČO: 63052019, k. ú. Havířov – město, parc. č. 4023,  
    zastavěného plánovanou komunikací do areálu, a to po nabytí pozemku do  
    majetku města,  
    ve prospěch oprávněného: Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,  
    IČO: 421 96 451   
 
pozemkové služebnosti  dle  bodu 1 a 2  spočívají v právu oprávněného 
vstupovat a vjíždět na pozemky vozidly sloužícími k hospodaření na přilehlém 
lesním pozemku parc. č. 4040/1, k. ú. Havířov – město, 
rozsah služebnosti: dle geometrického zaměření dokončené stavby komunikace,  
hodnota služebnosti: jednorázově 10.000,-Kč + DPH, dle patných zásad pro 
uzavírání smluv o nájmu a zřízení věcného břemene  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv k bodu 1 a 2   
  

Z: vedoucí OSRM 
T: ke stavebnímu  
     řízení                                                             

 
 
1121/22RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,95 m2  
    v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise 14, Havířov-Město, p. Yvetě  
     Pavlíkové, jako sklad pro vlastní potřebu  
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 7,78 m2 v suterénu  
    zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. OPTOMED  
    Havířov, s.r.o., IČO: 02248565, jako sklad hygienických a kancelářských  
    potřeb 
 
3. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího  
    k podnikání o celkové výměře 79,79 m2 v 1. nadzemním podlaží části H  
    objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci Všeobecné zdravotní  
    pojišťovně České republiky, IČO: 41197518, jako kanceláře zdravotní  
    pojišťovny 
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1122/22RM/2015 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
                                Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné soutěže____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 20,52 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark, nájemci  
    p. Jaroslavu Majtanovi, dohodou k 31. 10. 2015 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 20,52 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Generála Svobody 21, 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.  
    4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky veřejné soutěže 
 

          Z: vedoucí OSRM 
          T: 25. 9. 2015 
 
 
1123/22RM/2015 - Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
vyhlášení obecného záměru pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 
k podnikání o celkové výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. 
Balzacova 6, Havířov-Podlesí. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 300,- 
Kč/m2/rok bez DPH. 

 
 
1124/22RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 7,32 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí, p. Rastislavu Zupkovi,    
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
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    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
2. ukončení nájmu části nemovité věci - 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,  
    nájemci spol. SPEDELLI s.r.o., IČO: 27798453, dohodou k 30. 9. 2015  
 
    pronájem části nemovité věci - 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. Petru  
    Stařičnému, IČO: 04292391, jako 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 s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2015,  
      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. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
    64,08 m2 v 1. poschodí budovy na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, p. Evě  
    Auerové, IČO: 73244031, jako provozovnu k výrobě koláčů a svačin,  
    za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - účel: provozovna k výrobě koláčů a svačin 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po  
      ukončení nájmu 
 
4. pronájem části nemovité věci - 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, spolku Havířovsko-  
    karvinský kovo klastr, z. s., sídlo: Havířov, jako kancelář spolku sdružující  
    právnické a fyzické osoby za účelem spolupráce při činnostech v kovovýrobě    
    a strojírenství, za podmínek: 
    - nájemné 500,- Kč měsíčně 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 
 
5. umístění sídla spolku Havířovsko-karvinský kovo klastr, z. s., sídlo: Havířov,  
    v části nemovité věci - 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, po dobu trvání  
    nájemního vztahu 
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n e s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6,  
    Havířov-Podlesí, p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, k provozování  
    autoškoly a školicího střediska, za podmínek: 
    - nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - platba nájmu a záloha za služby měsíčně 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
      po ukončení nájmu 
  
2. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové     
    výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6,  
    Havířov-Podlesí, nájemci p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, a to části  
    o výměře 17,5 m2 pro Ing. Hanu Šurkovskou, IČO: 66932653, jako realitní  
    kancelář za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
3. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6,  
    Havířov-Podlesí, nájemci p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, a to části  
    o výměře 17,38 m2 pro Mgr. Jana Pisaka, IČO: 02607638, jako kancelář  
    pro dopravně psychologické vyšetření, za podmínek shodných s nájemní  
    smlouvou 

 
 
1125/22RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
IČ: 70958165, prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 689/1,  
k.ú. Šumbark, p. Daně Neckářové, za podmínek: 
- výměra pozemku: 245 m2 

- účel: zahrádka 
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 1. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné: 1,40 Kč/m2/rok 
- hrazení zálohy za odběr vody 

 
 
1126/22RM/2015 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt  
                                „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. etapa“ ______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
„Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. etapa“ dle přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

 
                                                                                                          Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                          T: prosinec 2015 
 
 
1127/22RM/2015 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
                                rozvoje statutárního města Havířova „Přitažlivé město Havířov“_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Havířova „Přitažlivé město Havířov“, kdy Ing. Radoslava Basela ve funkci 
nahradí vedoucí odboru správy a rozvoje majetku JUDr. René Vašek, dle 
důvodové zprávy. 

 
 
1128/22RM/2015 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
                                rozvoje statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Havířova „Zóna Šumbark II Za Teslou“ kdy Ing. Radoslava Basela nahradí  
vedoucí OSRM JUDr. René Vašek a Ing. Miroslava Mynáře nahradí předseda 
občanské komise Šumbark pan Richard Zelina   

 
 
1129/22RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo  
                                stavby 14011) - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. změnu Seznamu subdodavatelů ve znění Přílohy č. 1 
 
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 ze dne  
    29.7.2015 v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se společností HOCHTIEF  
    CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 701/OSRM/2015 ze dne 29.7.2015 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 ze dne 
29.7.2015 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OSRM 
          T: 10/2015 
 
 
1130/22RM/2015 - Záměr pronájmu nebo výpůjčky pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark__   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m2, k.ú. Šumbark  
za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 
autoškoly, a to za paušální roční poplatek ve výši 3.000,- Kč pro každou 
autoškolu s podmínkou využití cvičné plochy veřejností v době, kdy autoškoly 
tuto plochu nebudou komerčně využívat  

 
 
1131/22RM/2015 - Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti smlouvy  
                                o závazku veřejné služby k zajišťování městské hromadné dopravy na  
                                území města Havířova_____________________________________________ 

 
Rada  města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání  požadavku dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti 
smlouvy č. OKS/770/08  o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
k zajišťování městské hromadné dopravy na území statutárního města 
Havířova, uzavřené na dobu od 1.1.2009 - 31.12.2018 nově do 31.12.2023 

 
 
1132/22RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH__________________________ 
      

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise energetické Rady města Havířova za rok 2015 
dle předložených příloh 
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1133/22RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov_______________________________________  
                         

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace (IČO: 48805289) 
    - věcný dar ve výši 61 505,68 Kč od Ostravské univerzity v Ostravě,  
    Dvořákova 138/7, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava (IČO: 61988987)  
    – movité věci a jiný spotřební materiál    (stavebnice, modelovací hmoty,  
    výukové DVD, barvy na keramiku atd.) 
 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  
    (IČO: 70958246) 
    - věcný dar ve výši 44 825,75 Kč od Ostravské univerzity v Ostravě,  
    Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (IČO: 61988987)  
    – movité věci a jiný spotřební materiál (stavebnice, modelovací hmoty,  
    výukové DVD, barvy na keramiku atd.) 
 
3. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
    - finanční dar ve výši 3 759,00 Kč od společnosti WOMEN FOR  
   WOMEN, o. p. s., Vratislavova 152/4, 140 00 Praha 4 – Nusle  
    (IČO: 24231509)  - úhrada stravného na  školní    rok 2015/2016 (říjen 2015  
    – červen 2016) pro žáka prvního ročníku ze sociálně slabé rodiny v rámci  
   charitativního projektu 
 
4. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  
    organizace (IČO: 70958203) 
    - věcný dar ve výši 3 950,00 Kč od společnosti Havel, Holásek &  
    Partners s.r.o. advokátní     kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00  
    Praha 1-Nové Město (IČO: 26454807) – opotřebené    police a skříně 
    - věcný dar ve výši 44 825,75 Kč od od Ostravské univerzity v Ostravě,  
    Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (IČO: 61988987)  
    – movité věci a jiný spotřební  materiál (stavebnice, modelovací hmoty,  
    výukové DVD, barvy na keramiku atd.) 
 
5. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958289) 
    - finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti SMS finanční  
    poradenství, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle  
    (IČO: 25381512) – potřeby dětí MŠ 
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1134/22RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovou  
                                organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím dotace příspěvkovou organizací města: 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
(IČO: 48805513) 
poskytovatel: MŠMT 
název dotačního programu: Operační program vzdělávání pro  
                                             konkurenceschopnost 
projekt: Modernizované dílny 
předpokládaná výše dotace:………………………………cca 220 850,00 Kč 
financování ……….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
1135/22RM/2015 - Informativní zpráva statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká____________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zastupování statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy  
Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Mgr. Monikou 
Gelnarovou po dobu mateřské a rodičovské dovolené v době od 1. 7. 2015  
do 30. 6. 2016 

          
 
1136/22RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  
                                na rok 2015______________________________________________________                              
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Českého kynologického svazu, ZKO č. 38, Prostřední Bludovice 96, 
Horní Bludovice, IČO: 63024985, o dotaci z rozpočtu statutárního města 
Havířova ve výši 10.000,- Kč na tradiční kynologickou soutěž – 20. ročník 
Havířovského poháru  
 
s c h v a l u j e 

 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu    
    statutárního   města Havířova na rok 2015 ve výši  

 
                                      10 000,- Kč Českému kynologickému svazu, ZKO č. 38, Prostřední  
                                                              Bludovice 96, Horní Bludovice, IČO: 63024985, na 20. ročník  
                                                              Havířovského poháru s tím, že stanoveného účelu projektu  
                                                              bude dosaženo do 30. 09. 2015   
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného  
    Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 03. 2015 usn.č. 131/4ZM/2015 se  
    subjektem uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení  
 

Z: vedoucí OŠK 
T: říjen 201 

 
 
1137/22RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Szczyrk v Polské republice  
                                ve dnech 20.  a 21. srpna 2015_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Szczyrk v Polské republice ve 
dnech 20.  a 21. srpna 2015 dle důvodové zprávy 

 
 
1138/22RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku__________ 
               

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku ve dnech  
23.08.-26.8.2015 

 
 
1139/22RM/2015 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensku__________ 
               

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko ve dnech  
10.-11.9.2015 

 
 
1140/22RM/2015 - Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2015 - vratka za neúčast 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
vrátit paní Vandě Jankové, nar. ……trvale bytem ……………..………… 
finanční částku ve výši 6.000,- Kč, jako uhrazenou spoluúčast pobytu 
v Chorvatsku v termínu od 16.08. do 27.08.2015  
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u k l á d á  
 
odboru sociálních věcí poukázat finanční částku ve výši 6.000,- Kč paní Vandě 
Jankové převodem na účet u Československé obchodní banky, a.s., a to 
z příjmů organizační jednotky č.7 
       

Z: vedoucí OSV 
          T: 15.10.2015  
 
 
1141/22RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím nadačních příspěvků______   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
podání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků a jejich přijetí Městským 
kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985, příspěvkovou organizací 
statutárního města Havířov, a to od: 
 
1. Nadace Bohuslava Martinů, se sídlem Bořanovická 1779/14, 182 00   
    Praha 8 - Kobylisy, IČ: 45248061, v žádané výši 5 000,-- Kč na realizaci  
    koncertů vážné hudby z cyklu komorních koncertů  - Sedláčkovo kvarteto,  
    konaného dne 16. 3. 2016 
 
2. Nadace Český hudební fond, se sídlem Besední 3, 110 00 Praha 1 – Malá  
    Strana, IČ: 61381390, v předpokládané výši 10 000,-- Kč na realizaci  
    koncertní sezony podzim 2015/jaro 2016 konané od 12. 9. 2015  
    do 18. 5. 2016.  

 
 
1142/22RM/2015 - „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím,  
                                sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ – rozhodnutí  
                                o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  

 
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. P15V00000001 - 
„Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím, sprchovací 
lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ z části 2: 
- společnost AUDY s.r.o., se sídlem Živného 1A, 635 00 Brno, IČO: 00544426, 
pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách 
z důvodů popsaných v příloze č.3 
 
r o z h o d l a  

 
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 
P15V00000001- „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s 
příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“,  
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u části 1 – 25 ks elektricky ovládaných lůžek od společnosti LINET spol. s r.o., 
se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČO: 00507814, s  nabídkovou  
cenou 934 347 Kč bez DPH   (1.074 499 Kč vč. DPH),  
u části 2 – 2 ks sprchovacích lůžek od společnosti ArjoHuntleigh s.r.o., se 
sídlem Hlinky 118, 603 00 Brno, IĆO: 46962549, s nabídkovou  
cenou 179 990 Kč bez DPH (206 989 Kč vč. DPH),  
u části 3 – 2 ks pojízdných zvedacích židlí od společnosti ArjoHuntleigh s.r.o., 
se sídlem Hlinky 118, 603 00 Brno, IČO: 46962549, s nabídkovou  
cenou 346 990 Kč bez DPH (399 039 Kč vč. DPH) 
 
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu č. 
P15V00000001 - „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s 
příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“,  
u části 1 – 25 ks elektricky ovládaných lůžek s příslušenstvím takto:   
2. místo: Žijte kvalitně spol.s r.o., se sídlem Vídeňská 166, 252 42  Vestec,  
               IČO: 01474707, s  nabídkovou cenou 993 139 Kč bez DPH  
               (1.142 109,85 Kč vč. DPH) 

 
u části 2 – 2 ks sprchovacích lůžek takto: 
2. místo: LINET spol.s r.o.., se sídlem Želevčice 5, 274 01  Slaný,  
               IČO: 00507814, s  nabídkovou cenou 180 950 Kč bez DPH  
               (208 093 Kč vč. DPH) 

 
u části 3 – 2 ks pojízdných zvedacích židlí takto: 
2. místo: LINET spol.s r.o., se sídlem Želevčice 5, 274 01  Slaný,  
               IČO: 00507814, s  nabídkovou cenou 347 550 Kč bez DPH 
               (399 683 Kč vč. DPH) 

 
p o v ě ř u j e  
 
MUDr. Milana Dlábka, ředitele příspěvkové organizace, podpisem oznámení o 
vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky a smluv na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka s 
příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ 

 
 
1143/22RM/2015 - Snížení lůžkové kapacity střediska Luna Domova seniorů Havířov,  
                                příspěvková organizace____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
snížení lůžkové kapacity střediska Luna Domova seniorů Havířov, příspěvková 
organizace z nynější registrované kapacity 188 lůžek na kapacitu 184 lůžek 
s účinností od 1.1.2016 

 
           Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: leden 2016 
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1144/22RM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce  
                                k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“  
                                veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování______________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
1. Způsob financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou  
    linkovou osobní dopravou v oblasti Karvinsko a Orlovsko formou příspěvku,  
    placeného Moravskoslezskému kraji včetně rozsahu dopravní obslužnosti  
    v této oblasti 
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění  
    dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou  
    dopravou – oblast Orlovsko mezi statutárním městem Havířov a  
    Moravskoslezským krajem dle přílohy  
pověřit 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2015  
 
             
1145/22RM/2015 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016-2017  
                                vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit 
elektrická energie a zemního plynu pro rok 2016-2017, a to: 
Elektrická energie 
- v hladině nízkého napětí  843,- Kč/MWh 
- v hladině vysokého napětí  867,- Kč/MWh 
Zemní plyn 
- v hladině maloodběru              561,- Kč/MWh 

 
 
1146/22RM/2015 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Dlouhá  
                                třída x 17. listopadu - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
                                malého rozsahu__________________________________________________ 
    

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov a.s., se 
sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, IČO: 25375601 na realizaci  
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veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Realizace rekonstrukce 
světelného signalizačního zařízení ulic Dlouhá třída x 17. listopadu“ za cenu 
4 399 832,- Kč bez DPH (5 323 796,72 Kč vč. DPH), s termínem realizace 
nejpozději do 75 dnů ode dne předání místa realizace, se zárukou 60 měsíců, 
bez poskytnutí zálohy a s jednorázovou fakturací po provedení celého předmětu 
plnění 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo se 
společností Technické služby Havířov a.s. 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 10/2015 
 
 
1147/22RM/2015 - Zpráva o činnosti Kulturní a letopisecké komise_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Kulturní a letopisecké komise Rady města Havířova za rok 
2015 dle předložených příloh 

 
 
1148/22RM/2015 - Svaz měst a obcí ČR – zástupci města v odborných komisích  
                                Předsednictva SMO ČR___________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. přehled zástupců města v odborných komisích Předsednictva Svazu měst  
    a obcí ČR  – příloha č. 1 
2. nominaci členů v odborných komisích Předsednictva Svazu měst a obcí ČR   
    za politický klub Zastupitelstva města Havířov KSČM – příloha č. 2 
 
d o p o r u č u j e 
 
1. Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR  
    - do Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat    
      zástupce statutárního města Havířova Ing. Bohuslava Murase (potvrzení    
      nominace ze dne 2.10.2013) 
    - do Bytové komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat zástupce  
      statutárního města Havířova Petra Walu 
    - do Dopravní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat  
      zástupce statutárního města Havířova Ing. Eduarda Heczka 
    - do Energetické komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat  
      zástupce statutárního města Havířova Martina Janíka a odvolat Ing. Václava  
      Wichra  
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    - do Komise cestovního ruchu Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat  
      zástupce statutárního města Havířova Mgr. Tomáše Ptáčka 
    - do Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat  
      zástupce  statutárního města Havířova Bc. Ondřeje Lapisze 
    - do Komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
       jmenovat zástupce statutárního města Havířova JUDr. Štefana Langera a  
       odvolat RNDr. Vladimíra Macha 
    - do Kulturní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat zástupce  
      statutárního města Havířova Mgr. Yvonu Dlábkovou (potvrzení nominace  
      ze dne 7.9.2011) 
    - do Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat     
      zástupce statutárního města Havířova Mgr. Pavla Skácela 
    - do Majetkové komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat  
      zástupce statutárního města Havířova Ing. Ondřeje Baránka 
    - do Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR jmenovat  
      zástupce statutárního města Havířova Mgr. Tomáše Ptáčka a odvolat  
      Ing. Eduarda Heczka 
 
2. Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR 

                                    zachovat členství stávajících, Radou města Havířova nominovaných,    
                                    zástupců statutárního města Havířova: 

    - ve Finanční komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
      Ing. Bohumila Andrýska 
    - v Sociálně-zdravotní komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
      Bc. Alici Přečkovou 
    - v Sociálně-zdravotní komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
      Bc. Moniku Havlíčkovou 
    - v Komisi životního prostřední  Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
      Ing. Janu Návratovou 
    - ve Školské komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  
      Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 
 
1149/22RM/2015 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí  
                                města ke dni 15.9.2015_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí přehled zástupců města v obchodních společnostech 
s majetkovou účastí města ke dni 15.9.2015 ve znění přílohy č. 1 
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1150/22RM/2015 - ZPŘ/41/ORG/15 - „Mobilní telekomunikační služby Havířov  
                                do 31.12.2017“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  ZPŘ/41/ORG/15 -  
    „Mobilní telekomunikační služby Havířov do 31.12.2017“ společnosti O2  
    Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22   
    Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, s nabídkovou cenou 48.370,00 Kč  
    bez DPH (tarif č. 1 - 86,00 Kč bez DPH, tarif č. 2 - 130,00 Kč bez DPH,  
    tarif č. 3 - 200,00 Kč bez DPH, tarif č. 4 - 150,00 Kč bez DPH  
    a tarif č. 5 - 20,00 Kč bez DPH) 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/41/ORG/15 - „Mobilní  
    telekomunikační služby Havířov do 31.12.2017“ takto:   
    2. místo: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2,  
                   155 00  Praha 5, IČO: 25788001, s nabídkovou cenou 48.565,00 Kč  
                   bez DPH (tarif č. 1 - 94,00 Kč bez DPH, tarif č. 2 - 119,00 Kč bez  
                   DPH, tarif č. 3 - 209,00 Kč bez DPH, tarif č. 4 a 129,00 Kč bez  
                   DPH a tarif č. 5 - 9,00 Kč bez DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy a dalších dokumentů souvisejících 
s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/41/ORG/15 - „Mobilní telekomunikační 
služby Havířov do 31.12.2017“ 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu centrálního  
    zadavatele 

Z: vedoucí OPS 
        T: 1.10.2015 
 
2. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí ORG 
        T: 10/2015 

 
 
1151/22RM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - informace o průběhu  
                                řádné valné hromady dne 3.9.2015__________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO  45193665,  
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konané dne 3.9.2015 v sídle společnosti na ul. 28. října 1235/169, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy  

 
 
1152/22RM/2015 - Účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu  
                                GLOBalnie 2016 Katowice_________________________________________   
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu GLOBalnie 
Katowice v roce 2016 ve spolupráci s Mikroregionem Žermanické a Těrlické 
přehrady 

 
 
1153/22RM/2015 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015 ___________   
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, 
  v hodnotě do 25 tis. Kč 
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 
  v hodnotě do 25 tis. Kč 
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
  Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč 
- Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě  
  do 35 tis. Kč 
- MŠ pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2  
   v hodnotě do 20 tis. Kč 
uložit informovat výše uvedené subjekty a zabezpečit realizaci. 

                                                
                                                                                                           Z: vedoucí OKP 
                                                                                                           T: 4. 12. 2015 
 
 
1154/22RM/2015 - Jednací řád Rady města Havířova___________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
o d k l á d á 
 
schválení nového jednacího řádu Rady města Havířova 
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1155/22RM/2015 - Datový spoj pro napojení Centra ICT na KIVS________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  „Datový spoj 
pro napojení Centra ICT na KIVS“ ve znění přílohy č. 1 se společností BRAIN 
computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory  
IČO: 253 97 265  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Datový spoj pro napojení Centra 
ICT na KIVS“ se společností BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 
00  Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 253 97 265 
 
u k l á d á  
 
zajistit podpis smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Datový 
spoj pro napojení Centra ICT na KIVS“ se společnosti BRAIN computers s.r.o., 
Kalvodova 1087/2, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory IČO: 253 97 265 

 
               Z: vedoucí ORG  
          T: 30.9.2015 
 
 
1156/22RM/2015 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora pro ekonomiku  
        a správu majetku   
    
 
 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/87 385/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 12.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 23. schůze Rady města Havířova 

konané dne 07.10.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 23. schůzi Rady města Havířova, konané dne 07.10.2015  

 
1157/23RM/2015 - Zvolení ověřovatele 23. schůze RMH, konané dne 07.10.2015 
 
1158/23RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 22. schůze RMH, konané dne 23.09.2015 
 
1159/23RM/2015 - Schválení programu 23. schůze RMH, konané dne 07.10.2015 
 
1160/23RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
      
1161/23RM/2015 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 1. pololetí roku 2015  
 
1162/23RM/2015 - Informativní zpráva o možnosti zřízení Senior taxi ve městě Havířově 
 
1163/23RM/2015 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb  
 
1164/23RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů 
 
1165/23RM/2015 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Jana Janovská       
 
1166/23RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1167/23RM/2015 - Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov – město,  
                                parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.                  
 
1168/23RM/2015 - Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655,  

k.ú. Šumbark            
 
1169/23RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark 
 
1170/23RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch společnosti  

RAMONA real s.r.o. 
 
1171/23RM/2015 - Služebnost umístění a provozování horkovodní předávací stanice 
 
1172/23RM/2015 - Přehled vynaložených finančních prostředků 

Souhlas s umístěním sídla společností 
 
1173/23RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1174/23RM/2015 - Smlouva č. 14203553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní  

prostředí ČR na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
1175/23RM/2015 - OŘ/38/OSRM/15 „Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové  

vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
1176/23RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov  
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1177/23RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 

 
1178/23RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního 
majetku příspěvkovou organizací  

 
1179/23RM/2015 - MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně 
 
1180/23RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka 
 
1181/23RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  
 
1182/23RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
1183/23RM/2015 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017  
 
1184/23RM/2015 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar) z Nadace  

ArcelorMittal na výsadbu cibulovin v areálu Zámku Havířov  
 
1185/23RM/2015 - Návrh města Petřvaldu na úpravu tarifních podmínek v přepravním  

systému Městské hromadné dopravy Havířov   
 
1186/23RM/2015 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky městské  

hromadné dopravy Havířov 
 
1187/23RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH  
  
1188/23RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH   
 
1189/23RM/2015 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra  
talentované mládeže stolního tenisu v letech 2016 – 2017 

  
1190/23RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Ibbenbüren v Německu  

ve dnech 17.-20.9.2015  
 
1191/23RM/2015 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek. č. 5 ke Smlouvě o vytvoření  

dobrovolného svazku obcí a dodatek č. 2 ke Stanovám  
 
1192/23RM/2015 - Změna statutu komise RMH pro bezpečnost silničního provozu - dodatek č.1             
 
1193/23RM/2015 - Nový sazebník úhrad za poskytování informací podle z.č. 123/1998 Sb.   

 
1194/23RM/2015 - Zřízení Občanské komise v Havířově-Podlesí  
 
1195/23RM/2015 - Jednací řád Rady města Havířova 
 
1196/23RM/2015 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení auditu hospodaření  

společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o.   
 
1197/23RM/2015 - Depos Horní Suchá, a.s. – pověření k účasti na jednání  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 23. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.10.2015 

 
1157/23RM/2015 - Zvolení ověřovatele 23. schůze RMH, konané dne 07.10.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatelku zápisu z 23. schůze Rady města Havířova, konané dne 
07.10.2015 

                                                                     Bc. Alenu OLŠOKOVOU   
 

 
1158/23RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 22. schůze RMH, konané dne 23.09.2015_________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatele zápisu z 22. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  23.09.2015  

 
 
1159/23RM/2015 - Schválení programu 23. schůze RMH konané dne 07.10.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 23. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.10.2015 dle 
upravené přílohy 

 
  
1160/23RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
 

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

 
292/7RM/2015 Rekonstrukce bytu č. 97 o velikosti 1+3 na ul. 

Mládežnická 1576/10 v Havířově – Podlesí, na dva byty 
o velikosti 1+1  
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1059/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení 
přechodu pro chodce na ulici Dělnická“        

1060/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště 
na ul. Opletalova – lokalita1“ 

1061/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ  
ul. 17. listopadu x Dlouhá třída“      

1111/22RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 
Havířova 

 
v y p o u š t í 

 
372/8RM/2015 Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku 

volného času, příspěvkové organizace 
821/17RM/2015 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání  
a volba člena představenstva  

979/20RM/2015 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady – změna 
společenské smlouvy  

995/20RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ 
Distribuce, a.s. 

997/20RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti   
1009/20RM/2015 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2015 

v Havířově 
1122/22RM/2015 Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou Záměr 

pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné 
soutěže 

1140/22RM/2015 Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2015 
- vratka za neúčast 

1155/22RM/2015 Datový spoj pro napojení Centra ICT na KIVS 
 
 
      
1161/23RM/2015 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 1. pololetí roku 2015_____________________________________  
 

Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 
    - Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH), 
    - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,  
      IČ 75 13 92 43 (dále jen DSH), 
    - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
      IČ 00 84 74 70 (dále jen SANTÉ), 
    - Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK), 
    - Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS), 
    - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
      IČ 00 30 67 54 (dále jen SSRZ) 
za 1. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 3 
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2. stanoviska odborů MMH k hodnocení činnosti příspěvkových organizací města 
za 1. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 a 2                                                                           
    
s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – SSmH, DSH, 
SANTÉ, MK, MKS a SSRZ, za 1. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 4  ze 
mzdových prostředků PO s úpravou dle návrhu RMH. 

 
Z: vedoucí OSV 
     vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: říjen 2015 
 
 
1162/23RM/2015 - Informativní zpráva o možnosti zřízení Senior taxi ve městě Havířově_______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o možnosti zřízení Senior taxi ve městě Havířově 

 
 
1163/23RM/2015 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 
organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
 
j m e n u j e 
 
Bc. Moniku Havlíčkovou  ředitelkou příspěvkové organizace SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb ode dne 15.10.2015 
 
s t a n o v í 
 
plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb dle přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem jmenovacího dekretu ředitele 
příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb  
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u k l á d á 
 
informovat Ing. Milana Černého, ředitele SANTÉ – centrum ambulantních a 
pobytových služeb, že dnem 14.10.2015 končí výkon jeho funkce ředitele této 
příspěvkové organizace 

Z: vedoucí OSV 
T: 8.10.2015 

 
     
1164/23RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení 
povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností  
    Městská realitní agentura, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od  
    15.9.2015 a 1.10.2015   na základě  samostatného usnesení rady města,  
    dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 
3. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 

 
   
1165/23RM/2015 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Jana Janovská____________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. ……………………… v Havířově-Městě p. Janě Janovské,  
t.b. ……………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou 
uzavřena v souladu se Zásadami  

  
 
1166/23RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
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- č. 3, o velikosti 0+1, na ulici  A.S.Puškina 906/6  Havířov- Město  
   ……………….. 
- č. 33, o velikosti 0+1, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark  
   ……………….. 
- č. 1, o velikosti 1+1, na ulici Moskevská 1123/2 Havířov- Město  
   ……………….. 
- č. 90, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
   ……………….. 
- č. 9, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 528/14  Havířov- Město  
   ……………….. 
- č. 9, o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 947/20  Havířov- Město  
   ………………….. 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1121/81c  Havířov- Podlesí  
   …………………. 
- č. 2, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 749/4b  Havířov- Šumbark  
   ………………….. 
- č. 4, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Hornická 680/65  Havířov-Prost.Suchá    
…………………… 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Slezská 768/6  Havířov- Město  
   ………………… 
- č. 3, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 470/17  Havířov- Město 
   …………………. 
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Uzavřená 1019/3  Havířov- Město  
   ……………………. 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 420/12 Havířov- Šumbark  
   …………………..  
- č. 15, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1098/6 Havířov- Šumbark  
   …………………..  
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 383/16 Havířov- Šumbark  
   …………………..  
- č. 5, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 471/7 Havířov- Šumbark  
   ………………….  
- č. 55, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
   ……………………  
- č. 20, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
   …………………….  
- č. 26, o velikosti 1+4, na ulici Konzumní 387/8 Havířov- Šumbark  
   ……………………  
- č. 6, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1117/14 Havířov- Šumbark  
   ……………………  
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
   Z: ředitel MRA, s.r.o. 
                                                             T: 15.10.2015 
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1167/23RM/2015 - Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov – město,  
                                parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o._____________________                  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 893/OKS/2013, ze dne 18. 8. 2013, 
ve kterém bude upraven sjednaný bezúplatný převod parkoviště, z majetku 
stavebníka:  TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1 Havířov – Prostřední 
Suchá, IČO: 258 86 550, na prodej stavby parkoviště do majetku města 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše  podpisem dodatku 
č.1 k plánovací smlouvě č. 893/OKS/2013    

Z: vedoucí OKS 
T: po schválení 
     změny v ZMH                                                             

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit usnesení ZMH č. 938/20ZM/2013, ze dne 23. 9. 2013,   kterým bylo  
schváleno 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, IČO: 258 86 550,  
hodnota daru: bude vyčíslena po kolaudaci stavby   
schválit koupi dokončené stavby  parkoviště  na částech pozemků v majetku 
města,  k.ú. Havířov -  město,  parc. č.  425/2  a 441, dle GP 2039-501/2015 
označených jako parc. č. 441/2, o výměře 406 m2,  do  majetku  města,   
stavebník – prodávající: TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1  
                                        Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 258 86 550,   
kupní cena: dohodou, za symbolickou částku 1,-Kč, s tím, že prodávající  
                    předloží městu vyčíslenou hodnotu stavby.      

 
 
1168/23RM/2015 - Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655,  

k.ú. Šumbark______________________________________________________           
 

Rada   města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání výkupu pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655 v k.ú. 
Šumbark od  vlastníků: pana Karla Stavinohy, bytem ……………, pana Jana 
Stavinohy, bytem ………………… a paní Aleny Guňkové, bytem ………… 
………….., projednání úhrady bezdůvodného obohacení užívání předmětných 
pozemků a projednání  úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 22 527,- Kč 
vlastníkům vykupovaných nemovitostí   
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1169/23RM/2015 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark o výměře  
13 m2, panu Josefu Śmigovi, bytem ………………………… k  již postavenému 
prodejnímu stánku, ve kterém bude prodávat smíšené zboží. 

 
 
1170/23RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch společnosti  

RAMONA real s.r.o.________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k služebnému  pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 1654/24, k.ú. Šumbark, ve prospěch panujících pozemků parc.č.  
    1654/7, 1654/21, k.ú.  Šumbark spočívající v umístění, vedení používání,  
    provozu, údržby, kontrole, stavebních úprav a oprav staveb, vstupu a vjezdu  
    na služebný pozemek obvyklou mechanizací v souvislosti s provozem,  
    opravami, údržbou, rekonstrukcemi nebo odstraněním podzemního vedení  
    splaškové kanalizace a dešťové kanalizace dle GP č. 1667 – 108/2013 ze dne 
    02. 01. 2014, na dobu neurčitou, bezplatně, pro účely Finančního úřadu  
    v hodnotě 1.000,- Kč,  
 
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k služebnému pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 1654/24, k.ú. Šumbark, ve prospěch panující nemovité věci – 
    stavby vodovodu, podzemního vedení spočívající v umístění, vedení  
    používání, provozu, údržby, kontrole, stavebních úprav a oprav stavby  
    vodovodu, vstupu a vjezdu na služebný pozemek obvyklou  
    mechanizací v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, rekonstrukcemi  
    nebo odstraněním vodovodu dle GP č. 1666 – 107/2013 ze dne 02. 01. 2014,  
    na dobu neurčitou, bezplatně, pro účely Finančního úřadu v hodnotě  
    1.000,- Kč,  
pro současného vlastníka panujících pozemků a panující nemovité věci, jímž je 
oprávněná obchodní společnost RAMONA real s.r.o., se sídlem: Praha 5 – 
Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, IČO: 278 56 208 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí 

    
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 12. 2015 
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1171/23RM/2015 - Služebnost umístění a provozování horkovodní předávací stanice___________ 
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e   
 
zřízení služebnosti na dobu neurčitou k  pozemku parc. č. 1315/1, k. ú. Prostřední 
Suchá, spočívající ve zřízení, umístění, provozování, údržbě, opravách, revizi, 
obnovy, výměny, modernizace a odstranění horkovodní předávací stanice 
umístěné v prostoru o výměře 77 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží 
budovy stavby občanského vybavení č. p. 685, která je součástí pozemku parc. č. 
1315/1, k. ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví statutárního města Havířova,  
IČO: 00297488, s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Základní školu 
Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  
IČO: 61988600, 
 
ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH  
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o služebnosti                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                             T: 31. 12. 2015 
 
 
1172/23RM/2015 - Přehled vynaložených finančních prostředků 

Souhlas s umístěním sídla společností 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
projednání přehledu vynaložených finančních prostředků společností OPTOMED 
Havířov s.r.o. IČO: 02248565, na rekonstrukci přístavby zdravotního střediska na 
Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí a schválení umístění sídla společností 
OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 02248565, Oční studio Fovea s.r.o., IČO: 
28631510, Oční Šťáva s.r.o., IČO: 02133172 a VIZEMED, s.r.o., IČO: 27807177 
v tomto objektu  

 
 
1173/23RM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci______  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit  předání  pozemků statutárního města Havířova,  nově vytvořených 
geometrickým plánem č. 580-121/2014 ze dne 23. 10. 2014,  k hospodaření 
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příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 
00306754,  dle § 27, odst. 2,  písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 
- pozemek parc. č. 301 o výměře 113 m2 v  k. ú. Dolní Datyně, dříve zastavěný  
  plechovým skladem 
- pozemek parc. č. 303/3 o výměře 33 m2 v  k. ú. Dolní Datyně, vzniklý  
  oddělením z původního pozemku parc. č. 303 a zastavěný skladem zahradní  
  techniky, s nímž hospodaří příspěvková organizace 
- pozemky parc. č. 303/1 o výměře 11 608 m2, 303/2 o výměře 978 m2,   
   oba v k. ú. Dolní Datyně, vzniklé oddělením z původního  pozemku parc.  
  č. 303  
- pozemky parc. č. 306/1 o výměře 2 503 m2 a 306/2 o výměře 5 m2, oba  
  v k. ú. Dolní Datyně, vzniklé rozdělením původního pozemku  parc. č. 306  
 
vzít na vědomí  skutečnost,  že  původní pozemky parc. č. 303 a 306,  oba v  
k. ú. Dolní Datyně,  které   již v katastru nemovitosti na základě geometrického 
plánu  č. 580-121/2014 ze dne 23. 10. 2014 zanikly, budou  vyňaty z  přílohy  
č. 1 zřizovací listiny  příspěvkové organizace 

 
 
1174/23RM/2015 - Smlouva č. 14203553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní  

prostředí ČR na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 14203553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní 
prostředí ČR na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 
1 046 700,38 Kč ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
pana Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
Smlouvy č. 14203553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
 
1175/23RM/2015 - OŘ/38/OSRM/15 „Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové  

vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
o výběru nabídky na veřejnou zakázku OŘ/38/OSRM/15 - „Dodávka rozdělovačů 
topných nákladů – nové vyhlášení“ společnosti  Koncept  
FAST s.r.o., se sídlem Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov, IČO: 45357811,  
s  nabídkovou cenou 13.288.300,00 Kč bez DPH (16.078.843,00 Kč vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy s vybraným 
uchazečem na veřejnou zakázku OŘ/38/OSRM/15 „Dodávka rozdělovačů topných 
nákladů – nové vyhlášení“  
 
u k l á d á 
 
1. zajistit prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s. odeslání oznámení  
    o výběru nabídky  

Z: vedoucí OSRM 
          T: 14.10.2015 
 

2. předložit kupní smlouvu k podpisu  
 

Z: vedoucí OSRM 
          T: 10/2015 
 
 
1176/23RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:  
 
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 
 
- finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od p. Jiřího Kolka, ………………………    
  ………………… (IČO: 61933660) – zajištění dopravy na výlety dětí,  
  zakoupení hraček a pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí 

 
 
1177/23RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými  

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
    poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
    název dotačního programu: Regionální funkce knihoven 
    projekt: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2016 
    předpokládaná výše dotace:……….………………………cca 989 000,00 Kč 
    financování ….…....…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
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2. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    název dotačního programu: Rozvojový program „Podpora logopedické  
                                                prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2016“ 
    projekt: Rozhýbej svůj jazýček 
    předpokládaná výše dotace:…………..……………………..cca 30 000,00 Kč 
    financování ………..…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
3. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    název dotačního programu: Rozvojový program „Podpora logopedické       
                                                prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2016“ 
    projekt: Povídání, naslouchání, zpívání a spousta hraní 
    předpokládaná výše dotace:….…….………………………..cca 30 000,00 Kč 
    financování ………..…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
1178/23RM/2015 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního 
majetku příspěvkovou organizací______________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, 
příspěvková organizace (IČO: 70958246)  
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
    územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převod částky  
    31 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu     investic na pořízení  
    myčky nádobí Fagor Concept CO - 500 
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně maximálně do výše  
    51 600,00 Kč včetně     DPH - myčka nádobí Fagor Concept CO - 500 

 
 
1179/23RM/2015 - MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
1. výsledek veřejnosprávní kontroly provedené dne 1. 7. 2015 kontrolní  
    skupinou oddělení kontroly Magistrátu města Havířova dle přílohy  
    č. 1 tohoto materiálu 
 
2. žádost příspěvkové organizace o prominutí odvodu dle přílohy č. 2  
    tohoto materiálu 
 



 
USNESENÍ 

z 23. schůze Rady města Havířova 
konané dne 07.10.2015 

15 

u k l á d á 
 
Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15 (IČO: 65890701) odvod ve výši  
11 000,00 Kč za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 
 
s ch v a l u j e 
 
Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15 (IČO: 65890701)  prominutí odvodu 
ve výši 11 000,00 Kč za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 
 
u k l á d á 
 
odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat Mateřské škole 
Havířov–Město Lípová 15 oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně a současně jeho prominutí v souladu s usnesením Rady města Havířova 

 
          Z: vedoucí OŠK 
          T: říjen 2015 
 
 
1180/23RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Velké Británie, Mgr. Petry Židkové, 
ředitelky Základní školy Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 
57 okres Karviná dle přílohy č. 1 

 
 
1181/23RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol__________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  
    rozpočtu města Havířova na rok 2015 ze sportovní oblasti na nákup 
    sportovních pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská  
    liga středních škol“ ve školním roce 2014/2015 takto: 
 
    7 000,- Kč Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613,    
                           příspěvková organizace, IČO 13 64 42 89,   
                           za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců                                         
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným  
    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  
    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 

           
          Z: vedoucí OŠK 

T: listopad 2015 
 
 
1182/23RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 90. – 92., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 90. - 92., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
1183/23RM/2015 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
vyjádření statutárního města Havířova k záměru podílet se 5 % na 
spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva 
v Havířově v letech 2016 a 2017, dle přílohy č. 3 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí  
Základní pravidla Ministerstva životního prostředí České republiky pro Specifický 
cíl 2.1., Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí 
z lokálního vytápění domácností, na jejichž základě bude Moravskoslezský kraj 
vyhlašovat výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotací na výměnu stávajících 
ručně plněných kotlů na tuhá paliva (tzv. „kotlíkových dotací“) z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje  
schválit  
1. vytvoření rozpočtové rezervy ve výši celkem 5 mil. Kč v rozpočtech města  
    Havířova na roky 2016 a 2017 na spolufinancování výměny stávajících ručně  
    plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova 
2. záměr spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá  
    paliva na území města Havířova v letech 2016 a 2017 
3. záměr poskytnutí dotace ve výši 5 % způsobilých výdajů dílčího projektu  
    fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva  
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    umístěného v rodinném domě (bytě) na území města Havířova (maximální  
    výše způsobilých výdajů je stanovena  ve výši 150 000 Kč dle Základních  
    pravidel), kterým bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem  
    na základě nové výzvy v letech 2016 a 2017 

 
p o v ě ř u j e 

 
1. Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířov,  
    podpisem vyjádření   
 

            Z: vedoucí OŽP 
T: 9.10.2015 
 

2. Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,  
    zastupováním města na jednání s Moravskoslezským krajem o podrobnostech  
   vzájemné spolupráce při poskytování „kotlíkových dotací“ 

 
u k l á d á  
 
do návrhu rozpočtu města na rok 2016 zapracovat rozpočtovou rezervu ve výši 2,5 
mil. Kč na spolufinancování výměny stávajících kotlů na území města Havířova 
 

Z: vedoucí EO 
T: 12/2015 

 
 
1184/23RM/2015 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar) z Nadace  

ArcelorMittal na výsadbu cibulovin v areálu Zámku Havířov______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podporu (dar) ve výši  
249 804,- Kč z Nadace ArcelorMittal pro rok 2015 na výsadbu cibulovin v areálu 
Zámku Havířov 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova podpisem žádosti o finanční příspěvek z Nadace 
ArcelorMittal a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti  

 
Z: vedoucí OKS 
T: 10/2015 
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1185/23RM/2015 - Návrh města Petřvaldu na úpravu tarifních podmínek v přepravním  
systému Městské hromadné dopravy Havířov___________________________   

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o žádosti města Petřvaldu o zvýšení ceny časových jízdenek pro II. 
tarifní pásmo v systému Městské hromadné dopravy Havířov a informaci o 
stanovisku dotčených obcí k návrhu 
 
s c h v a l u j e 
 
úpravu tarifních podmínek Městské hromadné dopravy Havířov spočívající 
v omezení doby platnosti kupónu pro cestující – občany starší 70 let na dobu 1 rok 
a zavedení povinnosti každoročně čipovou kartu aktualizovat. 
Účinnost: od 1.1.2016 
 
n e s c h v a l u j e  

 
zvýšení ceny časových jízdenek pro II. tarifní pásmo v systému Městské hromadné 
dopravy Havířov 

 
 
1186/23RM/2015 - Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky městské  

hromadné dopravy Havířov__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ustavení pracovní skupiny pro řešení problematiky městské hromadné dopravy 
Havířov 
 
j m e n u j e  
 
členy pracovní skupiny pro řešení problematiky městské hromadné dopravy 
Havířov: 
Předseda komise:       vedoucí odboru komunálních služeb  
                                   - p. Ing. Zdena Mayerová 
Členové: 
za město Havířov:      referent odboru komunálních služeb   

- p. Naďa Czechová  
člen rady města Havířova 
- p. Peter Hrabčák 

za dopravce:         ředitel divizi osobní dopravy     
                                   - p. Ing. Jakub Vyvial 
           dopravně technický pracovník   
                                   - p. Ing. Dalibor Vu 
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           dopravně technický pracovník   
                                   - p. Adam Vaculík 
                                   za Spolek „Efektivní doprava pro Havířov a okolí“:  
                             - p. Michal Podloučka 

 
 
1187/23RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality RMH_______ 
  

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města 
Havířova za uplynulé období roku 2015 

  
 
1188/23RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH__________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova  
za 1. pololetí 2015 dle předložených příloh 

 
 
1189/23RM/2015 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra talentované 
mládeže stolního tenisu v letech 2016 – 2017_____________________________ 

  
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost o prodloužení záměru poskytnutí investiční dotace SKST z rozpočtu 
statutárního města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub 
stolního tenisu Baník Havířov, IČO 18055991, na spolufinancování projektu 
„Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST“ v letech 2016 – 
2017, a to max. 30 % hodnoty projektu, nejvýše však 12 mil. Kč v roce 2016 a 12 
mil. Kč v roce 2017, za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na 
účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov 
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1190/23RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Ibbenbüren v Německu  
ve dnech 17.-20.9.2015_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Ibbenbüren v Německu ve dnech 
17.-20.9.2015, dle důvodové zprávy 

 
 
1191/23RM/2015 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek. č. 5 ke Smlouvě o vytvoření  

dobrovolného svazku obcí a dodatek č. 2 ke Stanovám____________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
vzít na vědomí  
1. vznik členství statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu  
    Karviná, IČO  75066611 (dále jen „SMOOK“), od  1.9.2015  
2. návrh SMOOK Dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku  
    obcí ve znění přílohy č. 3 
3. návrh SMOOK Dodatku č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu  
    Karviná ve znění přílohy č. 4 
schválit  
první část dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí  zn. 
848/EO/2015 ze dne  16.9.2015, kterým se dosavadní znění čl. IV. „Členství ve 
svazku obcí“ odst. 2. písm. b): „přistoupení schválí výbor svazku po 
předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech členských obcí a měst“ 
nahrazuje novým zněním: „přistoupení schválí členská schůze po předcházejícím 
projednání v zastupitelstvech všech členských obcí a měst“   
neschválit 
1. druhou část dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí   
    zn. 848/EO/2015 ze dne  16.9.2015, kterým se dosavadní znění čl. IV.  
    „Členství ve svazku obcí“ odst. 5:  „Majetkové vypořádání se členem, který  
    vystoupil nebo byl vyloučen ze svazku, musí být provedeno do 30 dnů od  
    schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za kalendářní rok, ve kterém  
    člen vystoupil (byl vyloučen) ze svazku, a to v alikvotní výši příslušející  
    podle zaplacených základních příspěvků a délky členství.“ Má nahradit  
    novým zněním: „Při zániku členství, s výjimkou zániku členství zánikem 
    svazku, se nevrací vklady ani podíly na majetku svazku.“ 
 
2. dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění  
    přílohy č. 4 
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1192/23RM/2015 - Změna statutu komise RMH pro bezpečnost silničního provozu  
– dodatek č. 1______________________________________________________             

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e                                   
 
s účinností od 1.11.2015 dodatek  č.1  ke  Statutu komise RMH pro bezpečnost 
silničního provozu, kterým se   
- V čl. I „Náplň činnosti“ písm. b) „Poradní funkce (vyjádření, stanoviska)“ odst. 2 
mění takto 
     „2. Vyjadřuje se: 
a) k návrhům realizace systému dopravní výchovy ve městě vč. finančního 
zajištění, které budou  
    vždy předkládány příslušným odborem MMH, 
b) k problematice plánovaných úprav sítě městských komunikací, které budou vždy 
předkládány  
    příslušným odborem MMH, 
c) k návrhům a projektům při plánovaných změnách dopravního značení a 
organizace dopravy  
    ve městě, které budou vždy předkládány příslušným odborem MMH. 
- v čl. II „Rozsah oprávnění“ v odst. 2 se slova „s oddělením kanceláře“ nahrazují 
slovy „s odborem kancelář“ 
   
u k l á d á 

 
1. doručit tajemníkovi komise RMH pro bezpečnost silničního provozu znění  
   dodatku č. 1 Statutu komise RMH pro bezpečnost silničního provozu 
 

                                                                                                              Z: vedoucí OPS 
                                                                                                            T: 15.10.2015 
 

2. vedoucí odboru školství a kultury zajistit předložení veškerých návrhů  
    (záměrů) realizace systému dopravní výchovy ve městě k vyjádření komisi  
    RMH pro bezpečnost silničního provozu, a to vč. plánu jejich finančního  
    zajištění 

     Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                            T: trvale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
1193/23RM/2015 - Nový sazebník úhrad za poskytování informací podle z.č. 123/1998 Sb.______   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Sazebník úhrad za poskytování informací  
podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí,  ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě bude statutárním 
městem Havířov (dále jen „Město“) požadována náhrada nákladů za poskytování 
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informací spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, 
s vyhledáním informací a s odesláním informací žadateli: 
A. Náklady na vytištění, pořízení černobílé kopie nebo záznamu informace  
     v listinné podobě: 

A4 – jednostranný výtisk Kč    1,- 
A4 – oboustranný výtisk Kč    2,- 
A3 – jednostranný výtisk Kč    3,- 
A3 – oboustranný výtisk  Kč    5,- 
A2 – jednostranný výtisk Kč    6,- 
A1 – jednostranný výtisk Kč  12,- 
A0 – jednostranný výtisk Kč  24,- 
pořízení digitální kopie listiny formátu  A4 
(skenování) 

Kč    1,- * 

*Sazba za větší formáty digitálního dokumentu bude stanovena přepočtem 
formátu A4. Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována 
skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou 
Město za pořízení kopie uhradí. V případě informací obsažených v publikacích 
a tiskovinách vydávaných Městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za 
příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku. 

B. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks): 
cena za datové CD Kč   9,- 
cena za jiný technický nosič dat ve výši pořizovací 

ceny 
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné 
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu 
uplatňována. 

C. Náklady na odeslání informací žadateli (1 ks): 
Balné     podle druhu použitého obalu ve výši jeho pořizovací ceny 
Poštovné ve výši skutečných nákladů uhrazených městem podle 

platného ceníku poštovních služeb České pošty, s. p. 
Informace budou zasílány žadatelům jako doporučený dopis s dodejkou. 
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na 
odeslání informací uplatňována. 

D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:  
201,- Kč/1 započatá hodina/1 zaměstnanec                                            
Náklady budou vyúčtovány za předpokladu, že vyhledávání informace (např. 
je-li třeba informace vyhledat ve spisovně, procházet rozsáhlé soubory dat, 
kopírovat obsáhlé dokumenty apod.) bude trvat déle než 1 hodinu. Sazba 
úhrady je odvozena od průměrných ročních nákladů na platy zaměstnanců 
Města, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu do 
sociálního fondu podle schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. V případě 
mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada 
dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

E. Licenční odměna 
Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním 
právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto 
sazebníku. 
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F. Společná ustanovení  
1. Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za  

pořízení výtisků nebo kopií, za opatření technického nosiče dat, za odeslání 
informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se 
zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.  

2. V případě, že celková výše úhrady za jednu žádost nepřesáhne Kč 50,-- ,  
budou informace poskytnuty bezplatně. 

3. Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato  
informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen 
proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace. 

4. V případě, že bude Město za poskytnutí informace požadovat úhradu,  
písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před 
poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých 
skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem 
vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované 
úhrady.  

5. Žadatel může úhradu za poskytnutí informace zaplatit bezhotovostně na  
účet Města číslo 9-1721604319/0800, VS 106 nebo v hotovosti v pokladně 
Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, Havířov-Město.  

6. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení úhradu nezaplatí,  
Město jeho žádost odloží 

7. Tento sazebník se stanovuje pro orgány Města. 
8. Zaplacené náklady za poskytnutí informací jsou příjmem Města.  
9. Dosavadní sazebník úhrad ze dne 23.3.2005 se tímto ruší, použije se však  

na dosud nevyřízené žádosti o informace, ledaže by použití nového  
sazebníku bylo pro žadatele výhodnější. 

10. Tento sazebník je účinný dnem 1.11.2015. 
 
   
1194/23RM/2015 - Zřízení Občanské komise v Havířově-Podlesí____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
z ř i z u j e 
 
občanskou komisi Rady města Havířova pro část města Havířov-Podlesí 
 
u k l á d á 
 
oslovit politické subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města Havířova,  
aby předložily návrhy členů této komise. 
 

          Z: vedoucí KP 
          T: 10/2015 
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1195/23RM/2015 - Jednací řád Rady města Havířova_____________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
jednací řád Rady města Havířova s účinností od 8. 10. 2015 ve znění dle přílohy  
č. 2 s úpravou Článku II ve kterém se v odst. 4. vypouští 1. věta a do odst. 9  
se vkládá slovo „shodnou“ před slova „elektronickou podobu“  

 
 
1196/23RM/2015 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení auditu hospodaření  

společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o._____________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
o výběru nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/54/EO/15 „Provedení 
forenzního auditu hospodaření“ společnosti WARIDO audit s.r.o., se sídlem 
Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26844257, 
s nabídkovou cenou 145 000,00 Kč bez DPH (175 450,- Kč vč. DPH) 
 
u k l á d á 
 
zajistit financování předmětu veřejné zakázky z rozpočtu města na rok 2015 
z výdajů OJ 13 – ekonomický odbor  

          Z: vedoucí EO 
          T: 12/2015 
 
 
1197/23RM/2015 - Depos Horní Suchá, a.s. – pověření k účasti na jednání____________________  
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
k účasti na schůzce akcionářů společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, 
konané dne 9. října 2015 v 11 hodin v zasedací místnosti budovy AWT 
Rekultivace a.s. na ulici Dělnická 41, Havířov – Prostřední Suchá 

 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora pro ekonomiku   
        a správu majetku    
   



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/92 953/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 26.10.2015 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 24. schůze Rady města Havířova 

konané dne 21.10.2015 

 
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 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 24. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.10.2015 – I. část 

 
1198/24RM/2015 - Zvolení ověřovatele 24. schůze RMH, konané dne 21.10.2015 

 
1199/24RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 23. schůze RMH, konané dne 07.10.2015  

        
1200/24RM/2015 - Schválení programu 24. schůze RMH, konané dne 21.10.2015 

 
1201/24RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 

  
1202/24RM/2015 - Rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 1099/8  

v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2   
 

1203/24RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1204/24RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 

 
1205/24RM/2015 - Ubytovací řád ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, včetně postupu  

při posuzování žádostí občanů o ubytování   
 

1206/24RM/2015 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Klára Janošová       
 

1207/24RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Marek Kurc   
a Mgr. Lucie Kurcová       
 

1208/24RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
1209/24RM/2015 - Záměry prodeje nemovitých věcí  

 
1210/24RM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město 

                        
1211/24RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 
1212/24RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,  

k.ú. Bludovice – opakovaná žádost 
 

1213/24RM/2015 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku  
                                parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark      

 
1214/24RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města  
                                Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská  
                                a ul. Protější“                  

  
1215/24RM/2015 - Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje  
                                – Správy silnic Moravskoslezského kraje   

             
1216/24RM/2015 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.          

´ 
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1217/24RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby  
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“                                                

 
1218/24RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    

 
1219/24RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Immo - Log  

– CZ Alpha Beta s. r. o. 
                                                                
1220/24RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   

 
1221/24RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

 
1222/24RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné soutěže 

 
1223/24RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
  
1224/24RM/2015 - Přehled vynaložených finančních prostředků  

Souhlas s odpisováním technického zhodnocení 
Souhlas s umístěním sídla společností 
 

1225/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmům částí nemovitých věcí  
 

1226/24RM/2015 - Souhlasy s umístěním sídla spolků 
 

1227/24RM/2015 - Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti smlouvy  
                                o závazku veřejné služby k zajišťování městské hromadné dopravy  
                                na území města Havířova 

 
1228/24RM/2015 - Novelizace „Zásad pronájmu prostor sloužících k podnikání v Městském  
                                podnikatelském centru“ 

 
1229/24RM/2015 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní  
                                práce pro rok 2016   

 
1230/24RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  
                                14011) - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 

 
1231/24RM/2015 - „Přednádražní prostor Havířov“ – veřejná anketa     

 
1232/24RM/2015 - OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“  
                                 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015 
 
1233/24RM/2015 - Instalace rozdělovačů topných nákladů – uzavření smlouvy o dílo 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 24. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.10.2015 – I. část 

 
1198/24RM/2015 - Zvolení ověřovatele 24. schůze RMH, konané dne 21.10.2015______________ 

 
Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 24. schůze Rady města Havířova, konané dne 
21.10.2015 

Petera HRABČÁKA 
 
 
1199/24RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 23. schůze RMH, konané dne 07.10.2015_________  

        
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatelky zápisu z 23. schůze RMH, konané dne 7. října 2015  

 
 
1200/24RM/2015 - Schválení programu 24. schůze RMH, konané dne 21.10.2015______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 24. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.10.2015 dle 
přílohy 

 
 
1201/24RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 

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

 
920/18RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
994/20RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, 

s.r.o. 
996/20RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
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1021/20RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního 
majetku Domovem seniorů Havířov, p.o. 

1065/21RM/2015 Prodej dvou podpěrných sloupů veřejného osvětlení 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

1089/21RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v 
roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům 
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“   

1136/22RM/2015 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Havířova na rok 2015                              

1166/23RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

v y p o u š t í 
 

292/7RM/2015 Rekonstrukce bytu č. 97 o velikosti 1+3 na ul. Mládežnická 
1576/10 v Havířově – Podlesí, na dva byty o velikosti 1+1  

717/15RM/2015 „Dodávka vybavení – Elektrická polohovací lůžka 
s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací 
hygienické židle“ – vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 

918/18RM/2015 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.  

993/20RM/2015 Pronájem pozemku  parc.č. 464/210, k.ú. Bludovice 
1064/21RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti   
1072/21RM/2015 Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu 

Podpora terénní práce pro rok 2016 
1111/22RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
1117/22RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední 

Suchá 
1161/23RM/2015 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2015  
1163/23RM/2015 Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
1179/23RM/2015 MŠ Lípová – porušení rozpočtové kázně 
1192/23RM/2015 Změna statutu komise RMH pro bezpečnost silničního 

provozu – dodatek č. 1             
1194/23RM/2015 Zřízení Občanských komisí v Havířově-Podlesí  

 
 
1202/24RM/2015 - Rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 1099/8  

v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2______________________   
 
Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 9 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 1099/8  
v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
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u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 
1099/8 v Havířově – Šumbarku, na dva byty velikosti 1+2 v nezbytném rozsahu 

             
                                                                 Z: ředitel MRA, s.r.o.  
                                                                 T: 31.5.2016 

 
 
1203/24RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
- č. 44, o velikosti 0+1, na ulici Krajní 1569/2  Havířov- Podlesí  
   ……………………….. 
- č. 68, o velikosti 0+1, na ulici Mládežnická 1562/7 Havířov- Podlesí  
   ……………………….. 
- č. 13, o velikosti 1+1, na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38 Havířov- Podlesí  
   ………………………. 
- č. 14, o velikosti 1+1, na ulici Klidná 792/2 Havířov- Město  
   ………………………  
- č. 1, o velikosti 1+1, na ulici Uzavřená 1014/13  Havířov- Město  
   …………………….. 
- č. 35, o velikosti 1+1, na ulici Uzavřená 1014/13  Havířov- Město  
   ……………………. 
- č. 11, o velikosti 1+1, na ulici Jaselská 1196/2a  Havířov- Město  
   ……………………. 
- č. 77, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3  Havířov- Šumbark  
   ……………………. 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 795/13  Havířov- Město  
   ……………………. 
- č. 4, o velikosti 1+2, na ulici Makarenkova 517/6  Havířov- Město  
   ……………………. 
- č. 8, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1064/9  Havířov- Město  
   ……………………… 
- č. 6, o velikosti 1+2, na ulici 17. listopadu 1255/6  Havířov- Podlesí  
   ……………………. 
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Lidická 1177/52b  Havířov- Šumbark  
   ……………………. 
- č. 16, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 478/37 Havířov- Šumbark  
   ……………………..  
- č. 2, o velikosti 1+4, na ulici Hlavní třída 441/67 Havířov- Město  
   ………………………  
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 24. schůze Rady města Havířova 
konané dne 21.10.2015 

7 

p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
   Z: ředitel MRA, s.r.o. 
                                                             T: 1.11.2015 
 
         
1204/24RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů_ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení 
povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností      
    Městská realitní agentura, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období od 1.10.2015  
    a 15.10.2015  na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 

 
 
1205/24RM/2015 - Ubytovací řád ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, včetně postupu  

při posuzování žádostí občanů o ubytování______________________________   
 
Rada města Havířova  
 
o d k l á d á  
 
schválení Ubytovacího řádu ubytovny Střední 3, Havířov - Šumbark   

 
   
1206/24RM/2015 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Klára Janošová____________________       

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným ve 
výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v kterékoliv 
lokalitě města  p. Kláře Janošové, t.b. ……………………….., pod podmínkou, že 
nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami   
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1207/24RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – manž. Marek Kurc   
a Mgr. Lucie Kurcová_______________________________________________       
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+3  se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. …………………………… manž. Marku Kurcovi a Mgr. Lucii 
Kurcové, t.b. ………………………….. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude 
se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami   

 
 
1208/24RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________         

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Martina Dőményho, trvale bytem ………………………..  
    ……………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+2  v domě na ul.  
    ………………………………………., jehož nájemcem je jeho matka  
    p. Eva Dőményová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Karolíny Skalkové, trvale bytem ………………………. 
    ……………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+3  v domě na  
    ul. …………………………………….., jehož nájemcem je její matka  
    p. Ivana Skalková 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Barbory Buškové, trvale bytem ………………………………  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3  v domě na ul. ………………  
    ……………….., jehož nájemcem je její otec p. Radim Bušek 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení Daniela Blaščikoviče, trvale bytem ………………………….  
    ………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2  v domě na ul.  
    …………………………………………., jehož nájemcem je jeho matka  
    p. Zdeňka Blaščikovičová 
 
n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení manž. Ivety Pstronkové, trvale bytem ……………….. a Martina 
Pstronka, trvale bytem ………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, 
vel. 1+3  v domě na ul. …………………………., jehož nájemcem je jejich 
příbuzný p. Petr Pulkrábek 
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1209/24RM/2015 - Záměry prodeje nemovitých věcí______________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit  
1. záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku parc. č. 257/2, zastavěná plocha a  
    nádvoří o výměře 1 305 m2, jehož součástí je budova s č. p. 1548 na  
    ul. Studentské 26, Havířov-Podlesí, a pozemku parc. č. 257/3, ostatní plocha  
    o výměře 162 m2, k.ú. Bludovice, spol. CARBOKOV s.r.o., IČO: 25853180 
 
2. záměr prodeje nemovitých věcí – části pozemku parc. č. 348/5, zastavěná  
    plocha a nádvoří o výměře cca 1 350 m2, jehož součástí je budova s č. p. 1134  
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  k.ú. Bludovice, spol. Zdravotní středisko  
    Havířov – Dlouhá s.r.o., IČO: 04434773 

 
 
1210/24RM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město_ 

                        
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 o výměře cca 276 m2 a  parc.č. 
951/1 o výměře cca 114 m2, celkem cca 390 m2 v kat. území Havířov-město 
(přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření) společnosti 
AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČO 47974915, za účelem umístění 
zpevněné plochy, komunikace a technické infrastruktury v rámci rekonstrukce 
stávajícího autosalonu 

 
 
1211/24RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá_________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, orná půda, o výměře cca 
300 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Janu a Soni Bajerovým, bytem Jarní 
1318/42, Havířov - Prostřední  Suchá, za účelem zahrady u rodinného domu 
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1212/24RM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,  
k.ú. Bludovice – opakovaná žádost_____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, ost. plocha, neplodná půda , 
parc.č. 511/23, ostatní plocha, zeleň a parc.č. 511/66, ostatní plocha , zeleň o 
celkové výměře cca 450 až 500 m2, kat. území Bludovice ( výměra bude určena na 
základě geometrického zaměření) panu Jaromíru Janečkovi, bytem ……………. 
……………….., za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště a k zajištění 
přístupu k zadní části budovy 

 
     
1213/24RM/2015 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku  
                                parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark____________________________________      

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit směnu části pozemku  parc. č. 1707/1 orná půda, dle GP č. 1695-29/2015 
ze dne 18. 6. 2015 označeného jako parc. č. 1707/5 o výměře 74 m2, v majetku 
města, za část pozemku  parc. č. 1707/2  ostatní plocha, dle GP označeného jako 
parc. č. 1707/6 o výměře 74 m2,  oba v k.ú. Šumbark, ve vlastnictví manž. Romana 
Skácela a Andrey Skácelové, ………………………………………., kde tržní 
hodnota obou směňovaných nemovitostí činí 380,-Kč/m2, proto směna bude 
uskutečněna bez finančního vyrovnání a náklady na znalečné a geometrické 
zaměření v celkové výši 8.160,- Kč uhradí smluvní strany rovným dílem 

 
 
1214/24RM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města  
                                Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská  
                                a ul. Protější“______________________________________________________                 

  
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova, III. etapa – 
Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“ zřízení pozemkové 
služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a 
udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve 
prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, 
k dále uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle geometrického zaměření  
a v uvedených hodnotách pozemkových služebností:   
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1. k. ú. Bludovice, parc. č. 2936/2 v rozsahu  160 m2 a 1 ks  šachtice dle  
    GP 4014-93a/2015 a parc. č. 2937/1 v rozsahu 31 m2, dle GP 4014-93b/2015  
    povinný: Rákoczy Milan, ………………………………………. 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
    tj. (125,- x 191) +500,- = celkem 24.375,- Kč 
 
2. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/1  v rozsahu 76 m2  a  1 ks  šachtice dle  
    GP 4014-93a/2015    
    povinný: Josef Gwóźdź, ………………………………………… 
                   Barbora Fetterová, ……………………………………      
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
    tj. (125,- x 76) +500,- = celkem 10.000,- Kč 
 
3. k. ú. Bludovice, parc. č.  2946/2  v rozsahu 78 m2  a  2 ks  šachtice dle  
    GP 4014-93a/2015    
    povinný: Bronislav Gwóźdź, ……………………………………., 
                   Barbora Fetterová, ………………………………………      
    hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
    tj. (125,- x 78) + (500,- x 2) = celkem 10.750,- Kč 

 
4. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/4  v rozsahu 27 m2  a  1 ks  šachtice dle  
    GP 4014-93a/2015    
    povinný: Josef Gwóźdź  a Jana Gvóźdźová, ………………………….,  
                   …………………………..                  
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
    tj. (125,- x 27) +500,- = celkem 3.875,- Kč 
 
5. k. ú. Bludovice, parc. č.2650/1  v rozsahu 2 m2  dle GP 4014-93a/2015    
    povinný: Bronislav Chodura, ………………………………….,      
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2   tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč 
 
6. k. ú. Bludovice, parc. č. 2950/2, v rozsahu 12 m2  dle GP 4014-93a/2015    
    povinný:  manž. Jiří Nohel, Jarmila Nohelová, ………………………….  
                    …………………………..   
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. 125,- x 12 = celkem 1.500,- Kč 
 
7. k. ú. Bludovice, parc. č. 2950/3, v rozsahu 2 m2  dle GP 4014-93a/2015    
    povinný: Petr Ferfecki , Irma Ferfecká, oba …………………………………    
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč 
 
8. k. ú. Bludovice, parc. č.2919/2, v rozsahu 8 m2  dle GP 4014-93b/2015    
    povinný: manž. Ing. Jiří Zelenka, Ing. Monika Zelenková, …………………., 
                   ………………………….,     
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2   tj. 125,- x 8 = celkem 1.000,- Kč 

 
9. k. ú. Bludovice, parc. č. 2932, 2933, 2934 a 2935/1, v celk. rozsahu 502 m2  
    a 5 ks šachtic dle GP 4014-93b/2015    
    povinný: Josef Vilček, …………………………………….,      
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
    tj. (125,- x 502) + (500,- x 5) = celkem 65.250,- Kč 
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10. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/21, v rozsahu 90 m2 a 1 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93b/2015 a parc. č. 2938/20, v rozsahu 38 m2  dle GP 4014-93c/2015 
      povinný: Dana Stolariková, …………………………………………    
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 128) + 500,- = celkem 16.500,- Kč 
 
11. k. ú. Bludovice, parc. č. 2960, v rozsahu 281 m2 a 3 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93b/2015    
      povinný: manž. Karel Warzecha, Alena Warzechová, ………………………,  
      ………………………………..     
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 281) + (500,- x 3) = celkem 36.625,- Kč 

 
12. k. ú. Bludovice, parc. č. 2809/62, v rozsahu 177 m2 a 1 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93c/2015    
      povinný: 26 podílových spoluvlastníků pozemku pod příjezdovou komunikací,  
                     aktuálně  zapsaných na LV 6295 v době uzavření smlouvy o zřízení  
                     služebnosti,        
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.  
      (125,- x 177) + 500,- = celkem 22.625,- Kč, bude rozděleno dle  
      spoluvlastnických podílů  
 
13. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/26, v rozsahu 92 m2 dle GP 4014-93c/2015   
      povinný: manž. Ing. Petr Smrček, Lenka Smrčková, ………………………….,  
                     ……………………….,    
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj. 125,- x92 = celkem11.500,- Kč 
 
14. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/27, v rozsahu 32 m2 dle GP 4014-93c/2015    
      povinný: Helena Skalková, …………………………………………….,    
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 tj. 125,- x 32 = celkem 4.000,- Kč 
 
15. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/28, v rozsahu 23 m2 a 1 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93c/2015    
      povinný: Ing. Zbyněk Sedlář, MUDr. Alexandra Sedlářová, ……………….  
                     ……………………………………..,     
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 23) +500,- = celkem 3.375,- Kč 

 
16. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/29, v rozsahu 93 m2 a 1 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93c/2015    
      povinný: Julius Zagyi, ……………………………..,     
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 93) +500,- = celkem 12.125,- Kč 
 
17. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/4  , v rozsahu 90 m2  GP 4014-9d/2015    
      povinný: Jan Gajdacz, …………………………………………..,    
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj.125,- x 90 = celkem11.250,- Kč 
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18. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/14, v rozsahu 38 m2 dle GP 4014-93d/2015    
      povinný: manž. Ivan Stoklasa, ………………………………….  
                     a Daniela Stoklasová,………………………………………..,        
       hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2tj.125,- x 38 = celkem 4.750,- Kč 
 
19. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/16, v rozsahu 57 m2 dle GP 4014-93d/2015    
      povinný: Eva Machová, …………………………………………………..    
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj.125,- x 57 = celkem 7. 125,- Kč 
 
20. k. ú. Bludovice, parc. č. 2474/1, 2575/1 a 2476/1 v celk. rozsahu 377 m2  
      a 3 ks šachtic dle GP 4014-93e/2015    
      povinný: Martin Kornas, Bloleslaw Kornas, oba ……………………….  
                     …………………………….     
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 377) + (500,- x 3) = celkem 48.625,- Kč 

 
21. k. ú. Bludovice, parc. č. 2479, v rozsahu 47 m2 dle GP 4014-93e/2015    
      povinný: Tomáš Kaňok, …………………………………………………    
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 tj. 125,- x 47 = celkem 5.875,- Kč 
 
22. k. ú. Bludovice, parc. č. 2488, v rozsahu 115 m2 dle GP 4014-93e/2015    
      povinný: Marta Neuwirthová, ……………………………………………    
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x115  
                                                            = celkem 14.375,- Kč 
 
23. k. ú. Bludovice, parc. č. 2489, 2490 v celk. rozsahu 1145 m2,(délka 357,12 m) 
      a 12 ks šachtic dle GP   4014-93f/2015 a dále parc. č. 2494 v  rozsahu 252 m2,  
      (délka 78,96 m) a 2 ks šachtic dle GP 1114-93g/2015      
      povinný: ČR- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00  
                     Praha – Žižkov, IČO: 1312774     
      hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 60,-Kč za každý započatý  
      metr, tj. při celkové délce 437 m celkem 26.220,-Kč + DPH 
 
24. k. ú. Bludovice, parc. č. 2370/1, 2388/2, v celk. rozsahu 356 m2 a  4 ks   
      šachtice dle GP 4014-93h/2015    
      povinný: Miroslav Piela, ……………………………………………,      
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 356) + (500,-x 4) = celkem 46.500,- Kč 

 
25. k. ú. Bludovice, parc. č. 2392/2, v rozsahu 14 m2 dle GP 4014-93h/2015    
      povinný: Jaromír Kožušník, Irena Kožušníková, oba ………………………….,  
                     …………………………     
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj.125,- x 14 = celkem 1.750,- Kč 
 
26. k. ú. Bludovice, parc. č. 2393/1, v rozsahu 4 m2 dle GP 4014-93h/2015    
      povinný: manž. Rostislav Polehla, Marie Polehlová, ……………………….,  
                     ……………………………      
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. 125,- x 4 = celkem 500,- Kč 
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27. k. ú. Bludovice, parc. č. 2393/2, v rozsahu 3 m2 dle GP 4014-93h/2015    
      povinný: Polehla Rostislav, ……………………………………………..,    
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 3 = celkem 375,- Kč 
 
28. k. ú. Bludovice, parc. č. 2395, 2396, 2397, v celk. rozsahu 223 m2 a 4 ks   
      šachtice dle GP 4014-93h/2015    
      povinný: manž. Leoš Penkov, Ing. Kateřina Penkovová, ………………….,  
                                ……………………..,      
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 223) + (500,-x 4) = celkem 29.875,- Kč 
 
29. k. ú. Bludovice, parc. č. 1814/1, v celk. rozsahu 978 m2, ( celk.délka 319,4 m)  
      a  8 ks šachtic dle GP 4014-93j/2015 a dále 31m2, (délka 9,47m)  
      dle GP 4014-93l/2015    
      povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
                     IČ:708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,    
                     příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,  
                     středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 733 01 Karviná,  
                     IČ: 000 95 711   
      hodnota pozemkové služebnosti: sjednána bezúplatně   

 
30. k. ú. Bludovice, parc. č.  2131/1, v rozsahu 100 m2 dle GP 4014-93k/2015    
      povinný:  Radomír Pawlas, ……………………………………., 
                      Libuše Pawlasová, ……………………………………..,   
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/ tj. (125,- x 100) = celkem12.500,-Kč 
 
31. k. ú. Bludovice, parc. č. 2131/2, v rozsahu 30 m2 a  1ks  šachtice dle  
      GP 4014-93k/2015    
      povinný: manž. Miroslav a Helena Fukalovi, ………………………………,  
      …………………………., 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 30) +500,- = celkem 4.250,- Kč 
 
32. k. ú. Bludovice, parc. č. 2132/1, v rozsahu  11 m2 a  1 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93k/2015    
      povinný:  David Kiedroň , …………………………………………. 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 11) + 500,- = celkem 1.875,- Kč 
 
33. k. ú. Bludovice, parc. č. 2149/1, v rozsahu  111 m2 dle GP 4014-93k/2015    
      povinný: manž. Ing. Tomáš Vlačiha a Jana Vlačihová, ……………………….,  
                     …………………………….    
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj.(125,- x 111) =  
                                                           celkem13.875,- Kč 
 
34. k. ú. Bludovice, parc. č. 2153, v rozsahu  12 m2 dle GP 4014-93k/2015    
      povinný:  Bronislav Szczerba, ……………………………………………..    
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj.(125,-x 12) = celkem 1.500,- Kč 
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35. k. ú. Bludovice, parc. č. 2160/1, v rozsahu  139 m2 a  1 ks  šachtice dle GP  
     4014-93k/2015    
      povinný: Radim Slivka, ………………………………………………..     
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 139) +500,- = celkem 17.875,- Kč 
 
36. k. ú. Bludovice, parc. č. 2160/3, v rozsahu  27 m2 a 2  ks  šachtice dle  
      GP 4014-93k/2015    
      povinný: Andrea Hanáková, ……………………………………… 
                     Iveta Jurczková………………………………………….. 
                     Radim Slivka, …………………………………………… 
                     Marek Hanák, …………………………………………….. 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 27) + 1.000,- = celkem 4.375,- Kč 
 
37. k. ú. Bludovice, parc. č. 2165, parc.č. 2166/1, v celkovém rozsahu  133 m2  
      a 1 ks  šachtice dle GP 4014-93k/2015    
      povinný: Radek Taraba, ………………………………………………. 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 133) + 500,- = celkem 17.125,- Kč 
 
38. k. ú. Bludovice, parc. č. 2167, v rozsahu 95 m2 dle GP 4014-93k/2015    
      povinný: Karel Taraba, ……………………………………..      
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj.125,- x 95 = celkem11.875,- Kč 
 
39. k. ú. Bludovice, parc. č. 2168, v rozsahu  8 m2 dle GP 4014-93k/2015    
      povinný: Monika Rucká, …………………………………………….. 
                     Karel Taraba, ……………………………………….      
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 8 = celkem 1.000,- Kč 
 
40. k. ú. Bludovice, parc. č. 2126/3, 2127/12, v celkovém rozsahu  237 m2  
      a  2 ks  šachtice dle GP 4014-93m/2015    
      povinný:  Ludovít Glejtek, ……………………………………………. 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 237) + 1.000,- = celkem 30.625,- Kč 
 
41. k. ú. Bludovice, parc. č. 2133/1, v rozsahu  6m2 a  1 ks  šachtice dle  
      GP 4014-93n/2015    
      povinný: manž.  Vladimír Bednář a Ivana Bednářová, ………………………  
                     ……………………………..  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 6) + 500,- = celkem 1.250,- Kč 

 
42. k. ú. Bludovice, parc. č. 2134/1, v rozsahu 90 m2 dle GP 4014-93n/2015    
      povinný:  manž. Ing. Radomír Kácal a Bc. Lucie Kácalová, ………………,  
                      ……………………… 
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2,tj.(125,-x90) = celkem11.250,- Kč 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 24. schůze Rady města Havířova 
konané dne 21.10.2015 

16 

43. k.ú. Bludovice, parc.č. 2135/2, v rozsahu 94 m2 + 1 ks šachtice dle  
      GP 4014-93n/2015 
      povinný:  manž. Alois Galač a Libuše Galačová, ……………………,   
                      ………………………    
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 94)+ 500,- = celkem 12.250,- Kč 
 
44. k.ú. Bludovice, parc.č. 2138, v rozsahu 99 m2 + 1 ks šachtice dle  
      GP 4014-93n/2015 
      povinný:  manž.Jan Růžička a Katarína Růžičková, …………………….,           
                      ……………………….    
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 99)+ 500,- = celkem 12.875,- Kč 

 
45. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1914/1 v rozsahu 160 m2 (délka 48,43m)  
      a 2ks šachtice dle GP 2953 -93b/2015    
      povinný: ČR- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00  
                     Praha – Žižkov, IČO: 1312774     
      hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 60,-Kč za každý  
      započatý metr, tj. při celkové délce 49 m celkem 2.940,-Kč +DPH 
      
46. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  1919/2  v rozsahu 2 m2  dle  
      GP 2953 -93b/2015    
      povinný: David Poláček ……………………………, Poláček Tomáš ………    
                     ………………………………………………,       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč 
 
47. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2671/3 v rozsahu 6 m2  dle GP 2953 -93b/2015    
      povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,  
                     702 00 Ostrava- Moravská Ostrava      
      hodnota pozemkové služebnosti:sjednána jednorázově ve výši 1.000,-Kč+DPH 
 
48. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1918/1, 1918/2, 1919/1 v celk. rozsahu 498 m2  
      a 5 ks šachtic dle GP 2953-93c/2015    
      povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava,  
                     IČ: 277 69 143       
      hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 250,-Kč/m2 a 3000,-Kč/1ks  
      šachtice + DPH tj. (250,- x 498) + (3000,-x5) = 139.500,-Kč +DPH  

 
49. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/69 v rozsahu 1 m2  dle GP 2954 -93a/2015    
      povinný: Milada Jeziorská, ………………………………………        
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč  
 
50. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/73 v rozsahu 15 m2  dle  
      GP 2954 -93a/2015    
      povinný: manž. Eugeniuš Přeček a Drahomíra Přečková, ……………………..,  
                     …………………………..       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj.125,- x 15 = celkem 1.875,- Kč 
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51. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1843/4 v rozsahu 7 m2  dle GP 2954 -9b/2015    
      povinný: Edvard Podwika, ……………………………………………….,        
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 7 = celkem 875,- Kč 
 
52. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/46 v rozsahu 3 m2 dle GP 2954 -93b/2015    
      povinný: Dan Wala, ……………………………………………………,        
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 3 = celkem 375,- Kč 
 
53. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/1 v rozsahu 28 m2 a  1 ks šachtice   
      dle GP 2953 -93a/2015    
      povinný: Świder Czeslaw, ……………………………………………….,       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 28) + 500,- = celkem 4.000,- Kč 
 
54. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2896/2, 1896/5, 1898 v celk. rozsahu 348 m2 

        a 3 ks šachtice dle GP 2953 -93a/2015    
      povinný: manž. Ing. Tomáš Wurzel, ………………………………………….,   
                     Ing. Ivana Wurzlová, ……………………………………  
                     ………………………………           
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 348) + (500,- x 3) = celkem 45.000,- Kč 
 
55. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1896/4 v rozsahu 44 m2  dle GP 2953 -93a/2015    
      povinný: manž. Milan Bednář, Ing. Jana Bednářová, ………………………,  
                     ……………………….,       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj.125,- x 44 = celkem5.500,- Kč 
 
56. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1919/6 v rozsahu 1 m2  dle GP 2953 -93a/2015    
      povinný: manž. Antonín Viochna, Janina Viochnová, ………………………,  
                     …………………………………       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč  

 
57. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 3149/2 v celk. rozsahu 636 m2  
      a 6 ks šachtic, dle GP 2278 -93a/2015    
      povinný: Valerie Gabzdylová, …………………………………,       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 636) + (500,- x 6) = celkem 82.500,- Kč 
 
58. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/2 v rozsahu 46 m2, dle GP 2278 -93a/2015    
      povinný: Alena Kocurová, ……………………………………………….        
      hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 tj. 125,- x 46 = celkem5.750,- Kč 
 
59. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3022/2 v rozsahu 200 m2 a 1 ks šachtice,  
      dle GP 2278 -93a/2015    
      povinný: Radka Kostelencová, ………………………………………,       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 200) + 500,- = celkem 25.500,- Kč 
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60. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 v celk. rozsahu 160 m2  
      a 2 ks šachtice, dle GP 2278 -93b/2015    
      povinný: Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá,       
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,  
      tj. (125,- x 160) + (500,- x 2) = celkem 21.000,- Kč 

 
 
1215/24RM/2015 - Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje  
                                – Správy silnic Moravskoslezského kraje_______________________________   

             
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci vypořádání souběžně realizovaných dokončených staveb  
 
A) stavba č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“     
     přijetí daru částí pozemků do majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2456  
     a 2457, dle GP 1764-164/2015 nově  rozdělených a označených jako parc. č.  
     2456/1, 2456/7, 2456/8, 2456/9, 2456/10, 2456/11 a dále 2457/1, 2457/3,  
     celková výměra darovaných pozemků zastavěných chodníky a plochami  
     navazujícími na dětské dopravní hřiště, činí 1481 m2,   
     dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
     IČO:708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,  
     příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko  
     Karviná, ul. Bohumínská1877/4,733 01 Karviná, IČO: 000 95 711   
 
B) stavba „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“  
     1. přijetí daru pozemků do majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/7,   
         2458/12, 2458/13, 2458/14, 2458/15, 2458/16, 2458/17, 2458/18, 2458/19,  
         včetně nově vzniklé parc. č. 2458/20 a dále parc. č. 2459 a 2460, celková  
         výměra darovaných pozemků zastavěných chodníky, místní komunikací a  
         přilehlými zelenými plochami v majetku města, činí 3.180 m2,   
         dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
         IČO:708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,  
         příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,  
         středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711   
      
     2. záměr darovat pozemky v majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/3 a  
         2458/5 o celkové výměře 233 m2, zastavěné částí kruhového objezdu sil.  
         II/479, jehož vlastníkem je obdarovaný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul.  
         28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692, zastoupený Správou silnic  
         Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem  
         Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4,  
         733 01 Karviná, IČO: 000 95 711 
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1216/24RM/2015 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.____________          
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku 
parc.č.  4056/14, o výměře 16 m2, katastrální území Havířov-město 
od vlastníka paní Dagmar Heroutové, bytem …………………………………. 
která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu  
ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 
 
1217/24RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“__________________ 
                                                  
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní 
Datyně“ dle geometrického plánu č. 599-125/2015, zřízení pozemkové služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování 
kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního   města  Havířova, 
k pozemku parc.č. 566, k.ú. Dolní Datyně, ve vlastnictví Ing. arch. Niny Šťastné, 
bytem …………………………, v rozsahu 7 m2, hodnota pozemkové služebnosti 
ve výši 125,-Kč/m2, tj. celkem 875,-Kč 

 
 
1218/24RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti________________________________________    

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 713/1,  
    k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP č.  
    593 – 35/2015 ze dne 23. 7. 2015 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č.  
    st. 182, k.ú. Kaňovice jehož součástí je budova č.p. 117, jimž ke dni zřízení  
    pozemkové služebnosti je Monika Páclová, bytem …………………………..  
    za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, o výměře 5,5 m2, která  
    odpovídá rozsahu ochranného pásma 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2592/1,  
    k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP č.  
    3830 – 324/2013 ze dne 2. 1. 2014 ve prospěch vlastníka budovy č.p. 426, která  
    stojí na pozemku parc.č. 2619/9, k.ú. Bludovice, jimž ke dni zřízení pozemkové  
    služebnosti je Žaneta Pončová, bytem …………………………………….. za  
    jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, o výměře 8 m2, která odpovídá  
    rozsahu ochranného pásma 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 12. 2015 
 
 
1219/24RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Immo - Log  

– CZ Alpha Beta s. r. o.______________________________________________ 
                                                                

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene ke služebnému pozemku v majetku města a to  
    parc.č. 596/7, k.ú. Bludovice pro vedení elektropřípojky vysokého napětí dle  
    GP č. 4031 – 71/2015 ze dne 10. 8. 2015 o výměře 4 m2, která odpovídá  
     rozsahu ochranného pásma 
 
2. zřízení věcného břemene ke služebným pozemkům v majetku města a to  
    parc.č. 596/7, 596/10, k.ú. Bludovice pro vedení kanalizační přípojky dle  
    GP č. 3996 – 32/2015 ze dne 19. 5. 2015 o výměře 6,22 m2, která odpovídá  
    rozsahu ochranného pásma 
 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč + DPH, za účelem 
uložení, vedení, užívání, údržby a oprav, úprav přípojek, včetně úprav za účelem 
jejich modernizace či zlepšení výkonnosti včetně jejich odstranění, vstupu a vjezdu 
za účelem provádění oprav, údržby a jiných stavebních změn ve prospěch 
současného vlastníka panujících pozemků 2996/22, 2996/26, 2996/31, 2996/36, 
2996/35, 2996/29, 2996/24 včetně budovy č.p. 1640, 2996/2, 597/4, 596/11, k.ú. 
Bludovice, jímž je oprávněná společnost  Immo – Log – CZ Alpha Beta s.r.o., se 
sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25707019  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                            T: 31. 3. 2016 
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1220/24RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_______________________   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m2, k.ú. Šumbark  za účelem 
využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky autoškoly, pro 
tyto provozovatele autoškol: 
  1. Autoškola Blatoňová, s r.o., Havířov-Prostřední Suchá, Nový Svět 479/62,  
      IČO 27760774 
  2. Františka Blatoňová, bytem ………………………………………………..,  
      IČO 15475671 
  3. Radek Bednarz, ……………………………………………, IČO 42986664 
  4. Květoslav Brzobohatý, bytem ………………………………, IČO 63022273 
  5. Iveta Galatíková, bytem …………………………………….., IČO  40353532 
  6. AUTOŠKOLA NO PROBLEM , s.r.o. se sídlem Havířov-Město, Široká 590/3,  
      IČO 27800113 
  7. Petr Gawron, ……………………………………….,  IČO 64590836   
  8. Zdeněk Haramija, bytem …………………………………………………,  
      IČO 41399277 
  9. Petr Kaňa, bytem …………………………………………….., IČO 76619826 
10. Bc. Jan Kimla, bytem …………………………………………, IČO 87659158 
11. Igor Klajbl, bytem …………………………………………….., IČO 15403289 
12. David Kvíčala, bytem …………………………………………………  
      IČO 76545997   
13. Miroslav Kouřil, bytem ………………………………………………..  
      IČO 75028441 
14. Michal Lukosz, bytem …………………………………….., IČO 63346281 
15. Mgr. Kristina Mrózková, bytem ………………………………., IČO 40327035 
16. Roman Nakládal, bytem ……………………, IČO 48402613 
17. Josef Petrůj, bytem ………………………………………….., IČO 44183313 
18. Marta Prokopová, bytem ………………………………………………  
      IČO 60026952 
19. Ing. René Skalík, bytem …………………………………………………..  
      IČO 63022524  
20. Roman Skácel, bytem …………………………………………., IČO 01094378 
21. Mgr. Šárka Suchánková, bytem ………………………………., IČO 68340362 
22. Radek Ščigel, …………………………………, IČO 01089650 
23. Autoškola Club Česká republika s.r.o., se sídlem Ostrava-Hrabůvka,  
      Kašparova 1413/14, IČO 25378384 
24. Autoškola Pollak s.r.o., Havířov-Město, Moskevská 1440/24a, IČO 28606892 
25. STELAD – ML spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, 
      IČO 02847574 
26. Patrik Mácha,bytem …………………………….……………….. 
      IČO 74803794 
s tím, že nájemní smlouvy budou uzavřeny: 
- na dobu určitou 10 let  od 1.11. 2015  s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za smluvní nájemné ve výši 3.000,- Kč/ročně  pro každou autoškolu  
- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova 
- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  
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- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce  
  zpevněné plochy 
- nájemce je povinen na své náklady odstranit škody, které by vznikly v rámci  
  výcviku 
- nájemce umožní veřejnosti užívání plochy v době, kdy autoškoly tuto plochu  
  nebudou komerčně využívat dle podmínek uvedených v provozním řádu 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                       T:  31.12.2015 
 

u k l á d á  
 
odboru komunálních služeb zpracovat provozní řád  MmH k využívání  plochy na 
pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark 

 
                                                                                                       Z: vedoucí OKS 
                                                                                                       T:  31.12.2015 
 
 
1221/24RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 55,71 m2 v suterénu obytného domu ul. Kubelíkova 10,  
    Havířov-Podlesí, a přístupový chodník o výměře 5 m2 na parc. č. 203/16  
    v k. ú. Bludovice, p. Josefu Turšnerovi, IČO: 04013743, jako kancelář 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 40,80 m2 v přízemí budovy č. p. 144, ul. Padlých hrdinů 47,  
    Havířov-Životice, p. Jakubu Vrkočovi, IČO: 75540815, k provozování  
    reklamní agentury 

 
 
1222/24RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou veřejné soutěže_______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže,  
za podmínek: 
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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.  
4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky veřejné soutěže 

          Z: vedoucí OSRM 
          T: 26. 10. 2015 
 
 
1223/24RM/2015 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,95 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. K. V. Raise 14, Havířov-Město, p. Yvetě Pavlíkové, jako  
    sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:  
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 7,78 m2 v suterénu  
    zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. OPTOMED  
    Havířov, s.r.o., IČO: 02248565, jako sklad hygienických a kancelářských  
    potřeb, za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. prodloužení pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o  
    celkové výměře 79,79 m2 v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice,  
    Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci Všeobecné zdravotní pojišťovně České  
    republiky, IČO: 41197518, jako kanceláře zdravotní pojišťovny, za podmínek: 
    - nájemné 1.497,-  Kč/m2/rok + DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou  
 
4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6, Havířov-Podlesí,  
    p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, k provozování autoškoly a školicího  
    střediska, za podmínek: 
    - nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - platba nájmu a záloha za služby měsíčně 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
      po ukončení nájmu 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 24. schůze Rady města Havířova 
konané dne 21.10.2015 

24 

5. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
   výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6, Havířov-Podlesí,  
   nájemci p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, a to části o výměře 17,5 m2 pro  
   Ing. Hanu Šurkovskou, IČO: 66932653, jako realitní kancelář za podmínek  
   shodných s nájemní smlouvou 
 
6. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 175,06 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6, Havířov-Podlesí,  
    nájemci p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, a to části o výměře 17,38 m2 pro  
    Mgr. Jana Pisaka, IČO: 02607638, jako kancelář pro dopravně psychologické  
    vyšetření, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
7. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 120,90 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou na  
    ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí, p. Monice Ficeryové, bytem …………..  
    …………………….., jako kosmetiku, nehtovou modeláž, pedikúru, masáže  
    a občerstvení pro zákazníky, za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
      po ukončení nájmu 
 
8. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 123,58 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska ul. Generála  

                                    Svobody 24, Havířov-Šumbark, spolku Rodeza, z.s., IČO: 04365291, k veřejně  
                                    prospěšné činnosti - doučování dětí, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,  
                                    poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím, za podmínek: 

   - nájemné 500,- Kč/měsíc bez DPH 
   - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
   - stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání  
     po ukončení nájmu 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 1 smlouvy o nájmu č. 595/OSM/10 dle bodu 3. usnesení 

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 31. 12. 2015 
 
 
1224/24RM/2015 - Přehled vynaložených finančních prostředků  

Souhlas s odpisováním technického zhodnocení 
Souhlas s umístěním sídla společností__________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
přehled vynaložených finančních prostředků nájemcem a budoucím kupujícím 
spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 02248565, na rekonstrukci přístavby 
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zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí, nově zapsaná 
pod č. p. 1613/83a, Havířov-Podlesí, v celkové výši 12 679 562,- Kč bez DPH 
 
s c h v a l u j e 
 
1. nájemci a budoucímu kupujícímu spol. OPTOMED Havířov s.r.o.,  
    IČO: 02248565, odpisování technického zhodnocení budovy č. p. 1613  
    na Dlouhé tř. 83a, Havířov-Podlesí, v celkové výši 8 665 129,- Kč bez DPH,  
    po dobu trvání nájemní smlouvy  
 
2. umístění sídla společností v budově č. p. 1613/83a, Havířov-Podlesí: 
    - nájemci spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 02248565 
    - podnájemci spol. Oční studio Fovea s.r.o., IČO: 28631510 
    - podnájemci spol. Oční Šťáva s.r.o., IČO: 02133172 
    - podnájemci spol. VIZEMED, s.r.o., IČO: 27807177 
po dobu trvání nájemního a podnájemního vztahu 

 
 
1225/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmům částí nemovitých věcí___________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15,  
    IČO: 65890701, pronájem části nemovité věci a movitých věcí Vysoké škole  
    sociálně-správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s,  
    IČO: 25840886, za podmínek: 
    - výměra prostor: 70,20 m2 v 1. poschodí budovy odloučeného pracoviště školy  
      na ul. Karla Čapka 800/8, Havířov-Město 
    - účel: praktická výuka rekvalifikačních kurzů „Chůva pro děti do zahájení  
      povinné základní docházky“ a „Chůva pro dětské koutky“ 
    - doba nájmu: na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2020 
    - nájemné za prostor a movitý majetek: 100,- Kč/hodina 
    - paušální platba za služby (TUV, el. energie, svoz odpadu, studená voda,  
      úklid): 12,- Kč/hodina 
 
2. příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres  
    Karviná, IČO: 70958122, pronájem části nemovité věci p. Patriku Máchovi,  
    IČO: 74803794, za podmínek: 
    - výměra učebny 100 m2 

    - účel: teoretická výuka autoškoly 
    - doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 11. 2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - nájemné: 150,- Kč/hodina, včetně služeb 
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1226/24RM/2015 - Souhlasy s umístěním sídla spolků_____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. umístění sídla spolku Billiard club Havířov, IČO: 64630234, v budově na  
    ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1483, Havířov-Město, po dobu trvání nájemního  
    vztahu 
 
2. umístění sídla spolku Kraso klub Havířov, IČO: 60338148, v budově  
    Víceúčelové haly na ul. Těšínské č. p. 536, Havířov-Podlesí, po dobu trvání  
    nájemního vztahu 
 
3. umístění sídla spolku TJ Havířov-Dolní Datyně, IČO: 45239134, v budově  
    na ul. Zemědělské č. p. 136, Havířov-Dolní Datyně, po dobu trvání nájemního  
    vztahu 
 
4. umístění sídla spolku Florbal Havířov, IČO: 64630455, v budově Městské  
    sportovní haly na ul. Astronautů č. p. 859, Havířov-Město, po dobu trvání  
    nájemního vztahu 
 
5. umístění sídla spolku Rugby Club Havířov, občanské sdružení, IČO: 66182697,  
    v budově Městské sportovní haly na ul. Astronautů č. p. 859, Havířov-Město, po  
    dobu trvání nájemního vztahu 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o umístění sídla spolku Atletický oddíl Slavia Havířov, o. s.,  
IČO: 01249673, v budově Městské sportovní haly na ul. Astronautů č. p. 859, 
Havířov-Město, po dobu existence spolku 

 
 
1227/24RM/2015 - Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti smlouvy  
                                o závazku veřejné služby k zajišťování městské hromadné dopravy  
                                na území města Havířova____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení platnosti smlouvy č. 
OKS/770/08  o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajišťování 
městské hromadné dopravy na území statutárního města Havířova, uzavřené na 
dobu od 1.1.2009 - 31.12.2018 nově do 31.12.2023 
 
s c h v a l u j e  
 
1. Prodloužení platnosti smlouvy č. OKS/770/08 do 31.12.2020 
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2. Uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné  
    linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního  
    města Havířova, kterým se stanoví doba platnosti smlouvy č. OKS/770/08  ze  
    dne 27.8.2008 do 31.12.2020 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 13 ke smlouvě o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné 
dopravy na území statutárního města Havířova č. OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008, 
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 
             T: 11/2015 

 
 
1228/24RM/2015 - Novelizace „Zásad pronájmu prostor sloužících k podnikání v Městském  
                                podnikatelském centru“______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. novelizaci „Zásad pronájmu prostor sloužících k podnikání v Městském  
    podnikatelském centru“ s účinností od 1. 11. 2015 
2. zachování nájemného u prostor pronajatých politické straně, u místnosti č. 003  
    z důvodů nížených stropů a krytu CO 

 
 
1229/24RM/2015 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní  
                                práce pro rok 2016__________________________________________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
změny usnesení RMH čís. 1072/21RM/2015 ze dne 2.9.2015: 
1. změna - v části schvaluje bod 2 se částka 92 200,- Kč mění na částku  
    96 398,- Kč 
2. změna – doplňuje se text: 
   „d o p o r u č u j e                  
 
   Zastupitelstvu města Havířova  

                                   schválit 
  1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  
      terénní práce pro rok 2016, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti  
      romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 
  2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 30%, což představuje  
      finanční částku maximálně ve výši 96 398,- Kč na projekt „Předcházení  
      sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2016“ 
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1230/24RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  
                                14011) - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 701/OSRM/2015 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 1.684.483,67 Kč bez DPH   
    (- 2.038.225,24 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy   
     
2. změny položkového rozpočtu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  
    701/OSRM/2015 související s bodem 1 tohoto usnesení  
 
3. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 na provedení  
    stavby „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“, v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto  
    usnesení, se společností HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217,  
    150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo 701/OSRM/2015 ze dne 29.7.2015 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 ze dne 
29.7.2015 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OSRM 
          T: 11/2015 
 
 
1231/24RM/2015 - „Přednádražní prostor Havířov“ – veřejná anketa_______________________     

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d  o m í 
 
1. vybrané 4 vizualizace budoucí podoby Přednádražního prostoru Havířov  
    dle přílohy č. 2 
2. organizační zajištění veřejné ankety o budoucí podobě Přednádražního prostoru  
    Havířov dle důvodové zprávy  

 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení veřejné ankety o budoucí podobě Přednádražního prostoru Havířov 
v období od 23.11.2015 do 17.12.2015 formou označení vybrané vizualizace 
Přednádražního prostoru Havířov na hlasovacím lístku  
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u k l á d á 
 
předložit výsledek veřejné ankety Radě města Havířova  

 
Z: vedoucí OSRM  

            T: 01/2016 
 

 
1232/24RM/2015 - OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“  
                                 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
sjednání rezervy ve smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015 ve výši 797 411,- Kč bez 
DPH (964 868,- Kč vč. DPH), která slouží k úhradě objektivně nepředvídaných 
dodatečných stavebních prací nezbytných pro dokončení stavby č. 10019 
„Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov “    
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozšíření předmětu smlouvy o dílo č.700/OSRM/2015  Čl. III a Přílohy č. 1 této  
    SoD o dodatečné stavební práce za cenu 103 499,64 Kč bez DPH  
    (125 234,56 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1, včetně čerpání rezervy 
 
2. vypuštění z předmětu smlouvy o dílo č. 700/OSRM/2015 v Čl. III a z Přílohy  
    č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 103 715,14 Kč bez DPH (125 495,32 Kč  
    včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 
  
3. změny položkového rozpočtu Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015  
    související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 700/OSRM/2015 na provedení stavby  
    č. 10019 „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov „ v rozsahu  
    bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení se zhotovitelem MH – STAVBY, s.r.o.,  
    IČO: 277 76 506 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015 ze dne 14. 7. 2015 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015  
ze dne 14. 7. 2015       

Z: vedoucí OSRM  
T: 11/2015 
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1233/24RM/2015 - Instalace rozdělovačů topných nákladů – uzavření smlouvy o dílo__________ 

    
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
s využitím ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo se společností 
Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov - Město, 
IČO: 64084744, na realizaci veřejné zakázky na služby „Instalace rozdělovačů 
topných nákladů“ za těchto podmínek: 
- cena 4.593.188 Kč bez DPH (5.282.166,20 Kč vč. DPH) 
- instalace rozdělovačů topných nákladů nejpozději do 31.1.2016 

   - navedení údajů o nainstalovaných rozdělovačích do elektronické podoby pro  
     potřeby vyúčtování topných nákladů nejpozději do 30.4.2016 

- záruka 24 měsíců 
- bez poskytnutí zálohy  
- dílčí měsíční plnění  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky na služby „Instalace rozdělovačů topných nákladů“   
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby „Instalace 
rozdělovačů topných nákladů“ k podpisu  

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 10/2015 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Ing. Eduard HECZKO     Bc. Ivan BUREŠ 
náměstek primátora pro ekonomiku     náměstek primátora  
a správu majetku      pro hospodářský rozvoj   
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 24. schůze Rady města Havířova 

konané dne 21.10.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 

II. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 24. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.10.2015 – II. část 

 
1234/24RM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku  
                                po rozpočtových úpravách č. V  

 
1235/24RM/2015 - Změna termínu zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka 

                                                     
1236/24RM/2015 - Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o. 

                                 
1237/24RM/2015 - Kronika statutárního města Havířova za rok 2014 

          
1238/24RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
                                sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
                                „Ostatní dotace a dary“  
         
1239/24RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 

      
1240/24RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH 

      
1241/24RM/2015 - Výsledek vyhlášeného výběrového řízení na kronikáře a zajištění zpracování  
                                kroniky statutárního města Havířova 

 
1242/24RM/2015 - Ocenění občanů městem Havířov a udělení Ceny města Havířova 

                   
1243/24RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy OŠK a převod mezi  
                                 neinvestičním a investičním příspěvkem pro rok 2015  

 
1244/24RM/2015 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015 

 
1245/24RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 93. – 110. 

 
1246/24RM/2015 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2015 do 30.04.2016 a 
doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  
pro rok 2015 
     

1247/24RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
  

1248/24RM/2015 - Poskytnutí věcného daru panu Milanu Popovičovi                                            
          
1249/24RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

       
1250/24RM/2015 - Žádost zapsaného spolku Junák – český skaut, středisko Havířov o prominutí  
                                odvodu za porušení rozpočtové kázně a navazujícího penále  

         
1251/24RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 
1252/24RM/2015 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby 
                                 místních komunikací na období od  1.11.2015 do 31.3.2016                                                              
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1253/24RM/2015 - Stížnost na nesprávný úřední postup primátora města 
                                                                                                                        
1254/24RM/2015 - Koncepce udržitelnosti a rozvoje ledního hokeje v Havířově                              
         
1255/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  
                                do fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
                                a s pořízením hmotného investičního majetku 
 
1256/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  
                                příspěvková organizace 
 
1257/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové dotace  
                                určené pro financování sociálních služeb poskytovaných Domovem seniorů 
                                v roce 2015 
 
1258/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové dotace   
                                určené pro financování sociálních služeb poskytovaných SANTÉ-centrum  
                                ambulantních a pobytových sociálních služeb v roce 2015 
 
1259/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s provedením technického zhodnocení části správní  
                                 budovy Městského fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché 
  
1260/24RM/2015 - Jednání o partnerských vztazích mezi statutárním městem Havířov a městem  
                                Nanjing v Číně 
 
1261/24RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Velenje, Slovinsko  
      
1262/24RM/2015 - Přijetí věcného daru              
 
1263/24RM/2015 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
                                na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů  
                                statutárního města Havířov           
 
1264/24RM/2015 - Změna v Komisi pro občanské záležitosti Rady města Havířova  
 
1265/24RM/2015 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2015  
 
1266/24RM/2015 - Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
1267/24RM/2015 - Jmenování vedoucího správního odboru MMH 
 
1268/24RM/2015 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na  
                                území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017  - změna usnesení 
 
1269/24RM/2015 - Autoprovoz Magistrátu města Havířova - elektromobil 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 24. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.10.2015 – II. část 

 
1234/24RM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku  

po rozpočtových úpravách č. V________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 4 500 tis. Kč z Fondu nájemního  
    bydlení a snížení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 1 540 tis. Kč dle přílohy  
2. navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OSM o 1 000 tis. Kč a rozpočtovaných  
    výdajů OSRM-OSR o 540 tis. Kč dle důvodové zprávy  

 
 
1235/24RM/2015 - Změna termínu zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka________ 

                                                     
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
změnu termínu zahraniční pracovní cesty Mgr. Petry Židkové, ředitelky Základní 
školy Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 
do Velké Británie, v rámci projektu „Angličtina – Brána do světa“, za účelem 
účasti zahraničního jazykově-metodického kurzu Engllish World Intensive, 
v jazykové škole Regent Language Training v Oxfordu, a to ve dnech od 29. 11. 
do 11. 12. 2015  

 
 
1236/24RM/2015 - Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní agenturou, s.r.o.___ 

                                 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 3 mandátní smlouvy, zn. 2022/OŠK/2011 ze dne 22. 12. 2011 
uzavřené mezi statutárním městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, 
s.r.o., s účinností od 22. 10. 2015, který zahrnuje změnu přílohy č. 10 mandátní 
smlouvy – Podpisový vzor, kterým se mění oprávněné osoby mandatáře ve znění 
dle přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc.  Ivana Bureše podpisem dodatku 
č. 3 mandátní smlouvy zn. 2022/OŠK/2011 ze dne 22. 12. 2011 

 
                                                                                                             Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                             T: říjen 2015 
 
 
1237/24RM/2015 - Kronika statutárního města Havířova za rok 2014_______________________ 

          
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
text kroniky statutárního města Havířova za rok 2014 dle přílohy č. 1 

 
 
1238/24RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
                                sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
                                „Ostatní dotace a dary“______________________________________________  

         
Rada města Havířova 
b ere  n a  v ědo mí  
 
níže uvedené žádosti o dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 
rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015  dle v důvodové zprávě: 
 
sportovní sféra:  
Volejbalové akademie mládeže Havířov, z.s., IČO: 04319478, ze dne 09. 10. 2015,  
na činnost klubu v roce 2015  
 
mimosportovní sféra: 
Ivety Kočí Palkovské, IČO: 63023865, ze dne 20.10.2015, na projekt Veletrh 
zdraví a alternativní medicíny pro každého  
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní  
    sféry takto: 
    50 000,- Kč   Volejbalové akademii mládeže Havířov, z.s.,  
                                      IČO: 04319478, na činnost klubu v roce 2015 

 
    20 000,- Kč    Ivetě Kočí Palkovské, IČO: 63023865, na projekt Veletrh  
                                      Zdraví a alternativní medicíny pro každého s tím,  
                                      že stanoveného účelu bude dosaženo do 30. 11. 2015 
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2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými  
    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem  
    města Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 
 

Z: vedoucí OŠK 
T: listopad 2015 

 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí níže uvedené žádosti o dotace z mimosportovní sféry  a žádosti o 
navýšení dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 
 rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 dle specifikace v důvodové 
zprávě: 
1. Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizace,  
    IČO: 62331558, ze dne 2. 10. 2015, na činnost pěveckého sboru, 
2. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 5. 10. 2015, o navýšení dotace  
    poskytnuté na činnost basketbalového oddílu v roce 2015  
3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 20. 10. 2015  
    o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015 
schválit 
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10  
    „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015  
    z mimosportovní sféry takto: 
      30 000,- Kč  Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové 

organizaci, IČO: 62331558, na činnost pěveckého sboru 
v roce 2015, 

2. navýšení účelových neinvestičních  dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  
    dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze osportovní 
    sféry takto:  
    o 110 000,- Kč  TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost 

basketbalového oddílu v roce 2015, na celkovou výši 
710 000,- Kč 

    o 40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na činnost 
klubu v roce 2015, na celkovou výši 220 000,- Kč 

3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými 
    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města 
    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 a uzavření dodatků 
    k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  
    Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení 
4. změnu usnesení č.132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015 takto: 
    v části schvaluje se v bodě 1. odst. II. ze sportovní sféry v celkové výši zvyšuje    
    částka z 5 084 200,- Kč na 5 134 200,- Kč, a to na základě změny v příloze č. 7,  
    řádku 47 - Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČO: 14614260, z částky  
    0 ,- Kč na 50 000,- Kč 
5. změnu usnesení č. 255/6ZM/2015 ze dne 14. 09. 2015 takto: 
    v části schvaluje se v bodě 2. navýšení účelových neinvestičních dotací  
    z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města  
    Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry zvyšuje částka z 300 000,- Kč na  
    600 000,- Kč u Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, na  
    činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši z 2 500 000,- Kč na 2 800 000,- Kč 
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pověřit  
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými 
v bodě 1. tohoto usnesení dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2.  
a 5. v případě poskytnutí dotace nad 400 000,-Kč v jednotlivém případě 

 
 
1239/24RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy____ 

      
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Rady 
města Havířova za uplynulé období roku 2015. 

 
 
1240/24RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH______________________________ 

      
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise rozvojové Rady města Havířova za uplynulé období 
roku 2015 dle příloh 

 
 
1241/24RM/2015 - Výsledek vyhlášeného výběrového řízení na kronikáře a zajištění zpracování  
                                kroniky statutárního města Havířova__________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
vzít na vědomí 
1. ukončení činnosti stávajícího kronikáře města Mgr. Jozefa Pintéra 
2. výsledek výběrového řízení na kronikáře statutárního města Havířova,  
    ve kterém se do 31.8.2015 nepřihlásil žádný uchazeč 
schválit s účinností od 1.1.2016 Dodatek č. 2   k úplnému znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov ke dni 1.1.2013, kterým se 
doplňuje čl. IV Účel a předmět činnosti PO takto: 
1. odst. 1 se doplňuje o druhou větu tohoto znění: „Podle zákona  
    č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, zpracovává kroniku statutárního města  
    Havířova.“ 
2. odst. 2 se doplňuje o nový bod 2. 8. „shromažďování podkladů a  
    zpracovávání kroniky města Havířova v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb.“     
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1242/24RM/2015 - Ocenění občanů městem Havířov a udělení Ceny města Havířova___________ 
                   

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. udělení ocenění občanům městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 
 
a) Sociální oblast – kategorie: 
    - „Osobnost v sociální oblasti“ 
      Mgr. Přemysl Mikoláš  
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé aktivity vedoucí ke zkvalitňování  
        života rodin dětí s poruchami autistického spektra 
      František Procházka  
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory města  
        Havířova  
 
    - „Kolektiv v sociální oblasti“  
      Kolektiv pracovníků Intervenčního centra Havířov, Slezská diakonie  
      Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark 
      - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za pomoc osobám ohroženým domácím  
        násilím 
 
b) Kulturní oblast – kategorie: 
    - „Osobnost kultury“ 
      ThLic. Vladislav Volný, Th.D. 
      - jmenovaný obdrží ocenění za významný přínos ke kulturním, vzdělávacím  
        a duchovním aspektům života svým významem přesahující evangelické  
        společenství 
      Kamil Křenek 
      - jmenovaný obdrží ocenění za podporu, obnovení a uchování kulturně  
        historického dědictví regionu s důrazem na město Havířov 
 
      - „Talent“  
      Lukáš Malyška, zobcová flétna 
      - jmenovaný obdrží ocenění za vzornou reprezentaci města Havířova 
      Kristýna Švihálková, hráčka na marimbu, klavíristka 
      - jmenovaná obdrží ocenění za vzornou reprezentaci města Havířova 
 
c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 
    - „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 
      Kolektiv pracovníků Církevního střediska volného času sv. Jana Boska  
      v Havířově, Haškova 1, Havířov  
      - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouholetou systematickou a  
        komplexní práci s dětmi a mládeží a jejich aktivizaci pestrou nabídkou  
        zájmových činností 
    - František Kurtin 
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti  
        a dlouhodobou systematickou práci s dětmi a mládeží 
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d) Sportovní oblast - kategorie: 
     - „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  
        - žáci 
        Matěj Siwiec, (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov) 
        - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
        David Čurilla, (krasobruslení, Kraso klub Havířov) 
        - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
 
        - dorost 
        Anežka Kopecká - (basketbal, BK Havířov o.s.) 
        - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  
          národní i mezinárodní úrovni 
        Natálie Rašková - (basketbal, BK Havířov o.s.) 
        - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  
          národní  i mezinárodní úrovni 
        Lukáš Ožana, (atletika, Atletický oddíl Slavia Havířov) 
        - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
 
        - junioři – družstvo 
        Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik) 
        - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
          Havířova na národní i mezinárodní úrovni 

 
        - dospělí  
        David Pastrňák,(lední hokej, působí v týmu Boston Bruins, americká NHL) 
        - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  
          mezinárodní úrovni 
        panu Alexandru Jurečkovi (in memoriam) za příkladnou reprezentaci města   
        na národní i mezinárodní úrovni 

 
        - dospělí - družstvo 
        Billiard club Havířov A (biliard) 
        - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
          Havířova 
 
        - handicapovaní sportovci 
        Kristýna Koyšová, (atletika, lyžování, „SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ  
        POSTIŽENÝCH BANÍK OSTRAVA“) 
        - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
 
     - „Trenér“ 
       Marek Franta, (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov) 
       - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti 

 
     - „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 
       Ing. Karel Konečný 
       - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti 
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2. udělení Ceny města pro rok 2015: 
 
panu Mgr. Jozefu Pintérovi za pečlivé a zodpovědné zachycení a uchování historie 
města Havířova pro budoucí generace 
 
panu Ing. Václavu Bezecnému (in memoriam) za celoživotní přínos k rozvoji sítě 
vzdělávání ve městě Havířově a zásluhy o věhlas města na regionální, národní i 
mezinárodní úrovni. 
 
uložit odboru školství a kultury  
1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění  
   v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 26. 11. 2015 

 
 
1243/24RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy OŠK a převod mezi  
                                 neinvestičním a investičním příspěvkem pro rok 2015____________________  

 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí 
1. žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o zvýšení  
    příspěvku na provoz, konkrétně na vyplacení odměny za mimořádné pracovní  
    nasazení zaměstnanců školy v souvislosti odstraněním následků vodovodní  
    havárie, dle přílohy č. 1 
2. žádost Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvkové organizace, o převedení finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč  
    z provozního příspěvku do investičního příspěvku na rok 2015 dle přílohy č. 2 
schválit  
1. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu  
    odboru školství a kultury ve výši 33.750,- Kč, a to formou zvýšení příspěvku na  
    provoz Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    (IČO:  62 33 12 21) na vyplacení odměny za mimořádné pracovní nasazení  
    zaměstnanců školy v souvislosti s odstraněním následků vodovodní havárie 
2. snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14  
    okres Karviná, příspěvková organizace (IČO:  62331248) o částku 120.000,- Kč  
    a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 120.000,- Kč             
uložit ekonomickému odboru zapracovat: 
1. do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015 zvýšení příspěvku na provoz  
    Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o 33.750,- Kč 
2. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015 snížení příspěvku na provoz Základní  
    škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace  
    o 120.000,- Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 120.000,- Kč  
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1244/24RM/2015 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015__________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
2. úpravu odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 43 102 985,67 Kč. 

 
 
1245/24RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 93. – 110.____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
rozpočtová opatření č. 109. a 110., dle důvodové zprávy 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 109. a 110., dle důvodové zprávy 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 93. – 108., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 90. – 110. tyto nové závazné ukazatele 
rozpočtu města Havířova na rok 2015: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 813 886,55 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 885 482,64 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 36 575,25 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 765,60 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 887 063,06 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 775 323,30 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 455 486,89 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 925,67 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 37 055,64 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 
 odbor organizační 214 800,44 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 14 672,67 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 258 722,11 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku – investiční 
výstavba 221 728,00 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku - správa 
majetku 20 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 76 947,35 tis. Kč 
 odbor ekonomický 587 658,34 tis. Kč 
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odbor správy a rozvoje majetku - 
strategický rozvoj 4 331,23 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 970,44 tis. Kč 
    
b) příspěvky organizacím 319 836,41 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 331,95 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 619,24 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 955,36 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 300,68 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 651,02 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 350,15 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 099,08 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 6 295,20 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 3 076,97 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 5 197,58 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 420,58 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 610,21 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 536,74 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 839,28 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 1 451,04 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 539,04 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 118,16 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 6 422,99 tis. Kč 

 
ASTERIX - Středisko volného času 
Havířov 2 684,23 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 19 282,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 45 571,71 tis. Kč 
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SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 15 729,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 35 581,00 tis. Kč 

 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 32 228,50 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 
    
III. Financování celkem -38 563,25 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 
 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních účtech +103 976,75 tis. Kč 

 
 
1246/24RM/2015 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2015 do 30.04.2016 a 
doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)  
pro rok 2015_______________________________________________________ 
     
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku  
    statutárního města  Havířova od 01.11.2015 do 30.04.2016 dle přílohy č. 1 
 
2. doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty) pro  
    rok 2015 dle přílohy č. 2  

 
 
1247/24RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení____________________________________ 

  
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
aby podle §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt také osobu 
užívající ubytovací zařízení dle přílohy č. 1 s platností do 31. 12. 2015 
 
n e s o u h l a s í  
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil osobu, která využívá ubytovací zařízení, 
jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2   
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p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj 

 
  Z: vedoucí OSV 

                                           T: říjen 2015  
 
 
1248/24RM/2015 - Poskytnutí věcného daru panu Milanu Popovičovi_______________________ 

                                            
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnout panu Milanu Popovičovi, nar. ………………………………………..,  
……………………… věcný dar – chladničku s mrazničkou  
  
u k l á d á  
 
1) odboru sociálních věcí zajistit zakoupení a přepravu chladničky s mrazničkou  
    panu Milanu Popovičovi        

Z: vedoucí OSV 
          T: do 31.10.2015  
 

2) odboru kancelář primátora zajistit finanční úhradu věcného daru panu  
    Milanu Popovičovi z výdajů organizační jednotky č.17 
 

Z: vedoucí OKP 
          T: do 30.11.2015  
 
              
1249/24RM/2015 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________  

       
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2015, dle přílohy č. 1. 

                     
 
1250/24RM/2015 - Žádost zapsaného spolku Junák – český skaut, středisko Havířov o prominutí  
                                odvodu za porušení rozpočtové kázně a navazujícího penále_______________  

         
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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vzít na vědomí žádost o prominutí odvodu a penále podanou zapsaným spolkem 
Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-
Šumbark, IČO: 18 05 59 58  
neschválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním 
výměrem ze dne 8. 9. 2015 č.j. MMH/79462/2015 zapsanému spolku  
Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3,  
Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné  výši 5.269,00 Kč 
schválit prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  
uloženého platebním výměrem č. 6/2015 ze dne 8. 9. 2015, č.j.     
MMH/79468/2015 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Havířov,  
se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné výši  
2.488,00 Kč a dále prominutí dosud nevyměřeného penále. 

 
 
1251/24RM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Havířova 
rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 
písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2767 v k.ú. Bludovice, v lokalitě č. 2 – na 
pozemku parc.č. 699/1 k.ú. Dolní Datyně v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 
 
1252/24RM/2015 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby 
                                 místních komunikací na období od  1.11.2015 do 31.3.2016________________ 

                                                              
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e          
 
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2015 do 31.3.2016  
    ve znění dle přílohy č. 1 
2. Složení operačního štábu zimní údržby 
    předseda:   náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
    členové:  vedoucí odboru komunálních služeb 
               vedoucí odboru životního prostředí 
               ředitel dodavatelské firmy  
               vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy 
               ředitel Městské policie Havířov 
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1253/24RM/2015 - Stížnost na nesprávný úřední postup primátora města____________________ 
                                                                                                                        
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  dopis p. Tomáše Rejče ze dne 30.9.2015 ve kterém si m.j. stěžuje 
na nesprávný úřední postup primátora města Bc. Daniela Pawlase při vyřizování 
jeho stížnosti ze dne 31.7.2015 na „ty osoby, které tak, nezákonně, rozhodly o 
nedoručení jeho podání ze dne 16.6.2015 Radě města Havířova“ dle přílohy č. 1 
konstatovat, že v postupu primátora města Bc. Daniela Pawlase při vyřizování 
stížnosti p. Tomáše Rejče ze dne 31.7.2015 neshledalo pochybení a  
schválit text odpovědi na stížnost p. Tomáše Rejče ze dne 30.9.2015 ve znění  
dle přílohy č. 7   
pověřit náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi  
dle přílohy č. 7 

 
 
1254/24RM/2015 - Koncepce udržitelnosti a rozvoje ledního hokeje v Havířově_______________                              

         
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Koncepci udržitelnosti a rozvoje ledního hokeje v Havířově na období  
2016 – 2019 dle přílohy tohoto materiálu 

 
 
1255/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  
                                do fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
                                a s pořízením hmotného investičního majetku___________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243,  
se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město  
1. převod částky 1 681 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
2. zapojení fondu investic na předfinancování projektu „Nákup vybavení pro  
    Domov seniorů Havířov“ spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU a  
    národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu  
    soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu  
    NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

 
           Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: listopad 2015 
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1256/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  
                                příspěvková organizace______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, 
Havířov-Město přijetí věcného daru:  
- chladnička ZANUSSI v hodnotě 9 200 Kč  
  od dárce: Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., Mizerovská 1997/39b,  
                  Karviná-Mizerov 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: říjen 2015 

 
 
1257/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové dotace  
                                určené pro financování sociálních služeb poskytovaných Domovem seniorů 
                                v roce 2015_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení účelové neinvestiční 
dotace o částku 4.511.000,- Kč  

                 Z: ředitel DsH 
         T: říjen 2015 

 
 
1258/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové dotace 
určené pro financování sociálních služeb poskytovaných SANTÉ-centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb v roce 2015_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, IČ 00847470, se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a přijetí navýšení účelové neinvestiční dotace o částku 521.000,- Kč  

 
                                                                                                                      Z: ředitel SANTÉ 
                                                   T: říjen 2015 
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1259/24RM/2015 - Souhlas zřizovatele s provedením technického zhodnocení části správní  
                                 budovy Městského fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché________ 

  
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
udělení  souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci Správa sportovních a 
rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-
Podlesí, k provedení technického zhodnocení části správní budovy Městského 
fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché,  na sociálně-společenské zázemí v 
předpokládané hodnotě 1.300.000 Kč použitím investičního fondu organizace 

 
 
1260/24RM/2015 - Jednání o partnerských vztazích mezi statutárním městem Havířov a městem  

Nanjing v Číně_____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informaci o žádosti generálního konzula České republiky v Šanghaji hejtmanovi 
MSK o navázání partnerských vztahů mezi statutárním městem Havířov a městem 
Nanjing v Číně 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova jednáním se zástupci 
města Nanjing v Číně o memorandu o spolupráci   

 
 
1261/24RM/2015 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Velenje, Slovinsko___________  

      
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci mezinárodního projektu „Evropa pro občany“ zahraniční pracovní cestu 
do města Velenje, Slovinsko ve dnech 12. – 15.11.2015 pro Ing. Eduarda Heczka, 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj a Bc. Marka Plawneho, člena ZMH na 
odbornou konferenci „Průmyslová společenství (ICED): občanská společnost pro 
reindustrializaci Evropy“. 
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1262/24RM/2015 - Přijetí věcného daru ________________________________________________ 
            

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
přijetí věcných darů; 1 ks detekčního přístroje, 1 ks kanalizační rychloucpávky  
a 2 ks tlakových láhví vše v celkové hodnotě 54.583,10,- Kč včetně DPH  
na dovybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů Havířov od 
Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 06 92 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem darovací 
smlouvy       

              Z: vedoucí OKP  
                         T: 30.11.2015 
 
 
1263/24RM/2015 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
                                na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů  
                                statutárního města Havířov___________________________________________           

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 
06 92  na zabezpečení akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířov v celkové výši 11.200,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

          
                                    Z: vedoucí OKP  
                         T: 30.11.2015 
 
  
1264/24RM/2015 - Změna v Komisi pro občanské záležitosti Rady města Havířova____________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci paní Šárky Žluvové, DiS. na funkci člena Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Havířova  
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j m e n u j e  
 
do funkce člena Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova paní Lenku 
Hargašovou, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě 

 
 
1265/24RM/2015 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2015_________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.11.2015 dle přílohy 

 
 
1266/24RM/2015 - Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 2. listopadu 2015 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  
dle přílohy  
 
n e s c h v a l u j e 
 
zařazení žádosti pana Tomáše Rejče ze dne  30.9.2015 do programu 7. zasedání 
ZMH  

 
 
1267/24RM/2015 - Jmenování vedoucího správního odboru MMH__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
Ing. Jiřího Nowáka do funkce vedoucího správního odboru Magistrátu města 
Havířova s tím, že dnem zahájení výkonu funkce bude následující den po ukončení 
jeho stávajícího pracovního poměru 
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1268/24RM/2015 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na  
                                území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017  - změna usnesení 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
informace o uskutečnění informativní schůzky pro zástupce měst a obcí 
Moravskoslezského kraje k problematice kotlíkových dotací pořádané 
Moravskoslezským krajem 
 
s c h v a l u j e  
 
změnu usnesení RMH č. 1183/23RM/2015 ze dne 7.10.2015 v části „doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova schválit bod 3.“ takto:  
  3. záměr poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 5 % způsobilých      
      výdajů dílčího projektu každé fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně  
      plněného kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území  
      města Havířova (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši  
      150 000 Kč dle Základních pravidel), kterým bude zároveň poskytnuta dotace  
      Moravskoslezským krajem na základě nové výzvy v letech 2016 a 2017 

 
 
1269/24RM/2015 - Autoprovoz Magistrátu města Havířova – elektromobil___________________ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zapojení města, na základě usnesení Rady města Havířova čís. 4505/65RM/2013 
ze dne 11.9.2013,  do pilotního projektu Elektromobilita ČEZ do 30.11.2015 
 
n e s c h v a l u j e 
 
pokračování v užívání elektromobilu Magistrátem města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Ing. Eduard HECZKO     Bc. Ivan BUREŠ 
náměstek primátora pro ekonomiku     náměstek primátora  
a správu majetku      pro hospodářský rozvoj   
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NAŠE Č. j.:            MMH/98 469/2015 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 25. schůzi Rady města Havířova, konané dne 02.11.2015  

 
1270/25RM/2015 - Zvolení ověřovatele 25. schůze RMH, konané dne 02.11.2015 
 
1271/25RM/2015 - Schválení programu 25. schůze RMH, konané dne 02.11.2015 
 
1272/25RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
„Ostatní dotace a dary“ - doplnění 
 

1273/25RM/2015 - Nastoupení náhradníka 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.11.2015  

 
1270/25RM/2015 - Zvolení ověřovatele 25. schůze RMH, konané dne 02.11.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 25. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 02.11.2015 

 
Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 
 
1271/25RM/2015 - Schválení programu 25. schůze RMH, konané dne 02.11.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 25. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.11.2015  
dle přílohy 

 
 
1272/25RM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
„Ostatní dotace a dary“ – doplnění____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědo mí  
 
žádost Klubu přátel školy při mateřské škole Havířov - Podlesí Čelakovského 
1240/4, IČO 22719873, ze dne 15. 10. 2015, o dotaci z mimosportovní sféry OJ 10 
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015, na 
projekt „Činnost kroužku Montessori v roce 2015“ dle specifikace v důvodové 
zprávě 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z mimosportovní sféry  výdajové části 
    OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015  
    ve výši 20 093,- Kč Klubu přátel školy při mateřské škole Havířov - Podlesí  
    Čelakovského 1240/4, IČO 22719873, na projekt „Činnost kroužku Montessori  
    v roce 2015“ 
 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným  
    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  
    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015  
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí níže uvedené žádosti o dotace a žádost o navýšení dotace OJ 10 
„Ostatní dotace a dary“  rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze 
sportovní a mimosportovní sféry dle specifikace v důvodové zprávě: 
 
ze sportovní sféry: 
1. TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO 45215626, ze dne 14. 10. 2015, na projekt  
    „Povrchová úprava fotbalového hřiště“ 
2. BK Havířov, IČO 22898450, ze dne 26. 10. 2015, o navýšení dotace na činnost  
    klubu v roce 2015  
z mimosportovní sféry: 
1. Sanatoria Kochova s.r.o., IČO 02402106, ze dne 23. 10. 2015, na nákup lůžek  
    pro pacienty 
 
neschválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze sportovní sféry z výdajové 
části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 
2015 ze sportovní sféry 
      32 440,- Kč TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO 45215626, na projekt 

„Povrchová úprava fotbalového hřiště“  
 
schválit 
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  
    dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 
z mimosportovní sféry takto: 
      830 000,- Kč Sanatoriu Kochova s.r.o., IČO 02402106, na nákup lůžek 

pro pacienty s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 
31. 3. 2016 

2. navýšení účelové neinvestiční dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace  
    a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry  
    takto: 
      o 100 000,- Kč BK Havířov z.s., IČO 22898450, na činnost klubu v roce 

2015, na celkovou částku 600 000,- Kč 
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným  
    v bodě 1  tohoto usnesení, dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  
    Havířova dne 30.03.2015 usn. č. 131/4ZM/2015, a uzavření dodatku  
    k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  
    Havířova se subjektem uvedeným v bodě 2.  tohoto usnesení 
 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v případě poskytnutí 
dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivém případě 
 

Z: vedoucí OŠK 
T: listopad 2015 
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1273/25RM/2015 - Nastoupení náhradníka______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova pana Ing. Zdeňka Osmanczyka 
z volební strany Česká strana sociálně demokratická ke dni 30.10.2015 
 
o s v ě d č u j e 
 
že dnem 31.10.2015 se stal členem Zastupitelstva města Havířova  
pan MUDr. Milan Dlábek z volební strany Česká strana sociálně demokratická 
 
u k l á d á 
 
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova panu  
MUDr. Milanu Dlábkovi 

  
          Z: vedoucí KP 
          T: 2.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města       náměstek primátora pro ekonomiku   
        a správu majetku    
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z 26. schůze Rady města Havířova 

konané dne 11.11.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
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ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 

I. část 
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přijatých na 26. schůzi Rady města Havířova, konané dne 11.11.2015  

 
1274/26RM/2015 - Zvolení ověřovatele 26. schůze RMH, konané dne 11.11.2015 
 
1275/26RM/2015 - Zprávy o ověření zápisů z 24. schůze RMH, konané dne 21.10.2015  

a 25. schůze RMH, konané dne 02.11.2015  
 

1276/26RM/2015 - Schválení programu 26. schůze RMH, konané dne 11.11.2015 
 
1277/26RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
1278/26RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru JSDH 
Havířov Město 

 
1279/26RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1280/26RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 

 
1281/26RM/2015 - Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark  
 
1282/26RM/2015 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alžběta Vaňková       
 
1283/26RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů        
 
1284/26RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Jaroslav Pohlotka  

a Silvie Pohlotková         
 
1285/26RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
1286/26RM/2015 - Petice občanů z domu na ul. Turgeněvova 894/4 v Havířově-Městě  

„Chceme mít klid v našem domě“         
                                               

1287/26RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice 
 
1288/26RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá      
 
1289/26RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark 
 
1290/26RM/2015 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 944/537, k.ú. Šumbark dohodou 
 
1291/26RM/2015 - Výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město 
 
1292/26RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti    
     
1293/26RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
                             
1294/26RM/2015 - Zřízení věcného  břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 



 
USNESENÍ 

z 26. schůze Rady města Havířova 
konané dne 11.11.2015 

3 

1295/26RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
1296/26RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže 
 
1297/26RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku 

 
1298/26RM/2015 - Podání žádosti o podporu na  projekt „Odkanalizování částí města Havířova  

- IV. etapa“ z Operačního programu životní prostředí. 
 
1299/26RM/2015 - Smlouva č. 15256866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní  

prostředí ČR na projekt „Sesuv svahu na ul. Svážná“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
 

1300/26RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  
14011) - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 
 

1301/26RM/2015 - OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“  
- Dodatek č. 1 
     

1302/26RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
statutárním městem Havířov  
 

1303/26RM/2015 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím s podáním žádostí a přijetím  
dotací a zapojením se do projektů vyhlášených MŠMT a Evropskou komisí  
                                

1304/26RM/2015 - Jmenování členů školské rady základních škol 
 

1305/26RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  
 
1306/26RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  

prostředků    z rezervního fondu do fondu investic, vyřazením a pořízením 
investičního majetku  
 

1307/26RM/2015 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací a zástupkyni  
statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká od 1.11.2015 
 

1308/26RM/2015 - Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků 
na veřejně prospěšné práce v roce 2016 - zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu 
           

1309/26RM/2015 - Schválení darovací smlouvy – finanční podpora (dar) z Nadace ArcelorMittal 
na výsadbu cibulovin v areálu Zámku Havířov  
 

1310/26RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

1311/26RM/2015 - OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ – vyloučení  
uchazečů, zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení 

                
1312/26RM/2015 - Souhlas s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě  

za jeho výkon s Moravskoslezským krajem 
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1313/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního majetku  
Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

1314/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a  
vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Moravskoslezským krajem  
a Domovem seniorů Havířov, příspěvkovou organizací 
 

1315/26RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – Restaurace  
v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov  
 

1316/26RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – v objektu Kina  
Centrum Havířov 
 

1317/26RM/2015 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektu Kino Centrum Havířov  
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
    

1318/26RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku   
 

1319/26RM/2015 - Silvestrovský ohňostroj – Havířov 2015  
 
1320/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby  

a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
 

1321/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele se záměrem uzavření smlouvy o nájmu nebytových  
prostor k zajištění hlavní činnosti pro příspěvkovou organizaci Městská 
knihovna Havířov   
     

1322/26RM/2015 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 
 

1323/26RM/2015 - Udělení Ceny města pro rok 2015 – schválení peněžitého daru 
 

1324/26RM/2015 - Změna úředního dne 31. 12. 2015 a jeho náhrada  
     

1325/26RM/2015 - Stanovení termínu schůze Rady města Havířova  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.11.2015  

 
1274/26RM/2015 - Zvolení ověřovatele 26. schůze RMH, konané dne 11.11.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 26. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 11.11.2015 

       Mgr. Tomáše PTÁČKA 
 
 
1275/26RM/2015 - Zprávy o ověření zápisů z 24. schůze RMH, konané dne 21.10.2015  

a 25. schůze RMH, konané dne 02.11.2015______________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávy ověřovatelů zápisů z 24. schůze RMH, konané dne 21. října 2015  
a 25. schůze RMH, konané dne 02. listopadu 2015 

 
 
1276/26RM/2015 - Schválení programu 26. schůze RMH, konané dne 11.11.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.11.2015  
dle upravené přílohy 

 
 
1277/26RM/2015 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
  

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

 
992/20RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
1021/20RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního 

majetku Domovem seniorů Havířov, p.o. 
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1060/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště 
na ul. Opletalova – lokalita1“ 

1233/24RM/2015 Instalace rozdělovačů topných nákladů – uzavření 
smlouvy o dílo 

1236/24RM/2015 Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní 
agenturou, s.r.o. 

 
v y p o u š t í 

 
265/6RM/2015 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 

2015  
802/16RM/2015 Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
994/20RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE 

GasNet, s.r.o. 
996/20RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
1059/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení 

přechodu pro chodce na ulici Dělnická“        
1061/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ  

ul. 17. listopadu x Dlouhá třída“      
1065/21RM/2015 Prodej dvou podpěrných sloupů veřejného osvětlení 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
1092/21RM/2015 Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace 
1109/22RM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské 

policie Havířov 
1114/22RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-

město 
1115/22RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark 
1116/22RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 397/10, k.ú. Bludovice 
1117/22RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední 

Suchá 
1119/22RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
1129/22RM/2015 OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. 

etapa“ (číslo stavby 14011) - uzavření Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 

1146/22RM/2015 Realizace rekonstrukce světelného signalizačního 
zařízení ulic Dlouhá třída x 17. listopadu - zahájení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

1150/22RM/2015 ZPŘ/41/ORG/15 - „Mobilní telekomunikační služby 
Havířov do 31.12.2017“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

1166/23RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 
Havířova 

1170/23RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch 
společnosti RAMONA real s.r.o. 

1175/23RM/2015 OŘ/38/OSRM/15 „Dodávka rozdělovačů topných 
nákladů – nové vyhlášení“ - rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

1184/23RM/2015 Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora 
(dar) z Nadace ArcelorMittal na výsadbu cibulovin 
v areálu Zámku Havířov  
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1203/24RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 
Havířova 

1222/24RM/2015 Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže formou 
veřejné soutěže 

1232/24RM/2015 OŘ/19/OSRM/15 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 
Karolíny Světlé, Havířov“ – uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 700/OSRM/2015 

1247/24RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
1248/24RM/2015 Poskytnutí věcného daru panu Milanu Popovičovi 
1255/24RM/2015 Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic Domova seniorů 
Havířov, příspěvková organizace a s pořízením 
hmotného investičního majetku 

1256/24RM/2015 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 
Havířov, příspěvková organizace 

1257/24RM/2015 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové 
dotace určené pro financování sociálních služeb 
poskytovaných Domovem seniorů v roce 2015 

1258/24RM/2015 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové 
dotace určené pro financování sociálních služeb 
poskytovaných SANTÉ-centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb v roce 2015 

1262/24RM/2015 Přijetí věcného daru 
1263/24RM/2015 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířov           

 
 
1278/26RM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru JSDH 
Havířov Město_____________________________________________________ 
    
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
1. čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  
    Veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov  
    ve výši 52 514,- Kč na zakoupení hydraulické sady k násilnému otevírání dveří    
  
2. poskytnutí věcného daru hydraulické sady k násilnému otevírání dveří pro 
    Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město  
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uložit  
1. ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení  
    bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 
    Havířově do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015       
2. zabezpečit realizaci  

    
          Z: ředitel MP 

        T: 12/2015 
 
 
1279/26RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici  Moskevská 1123/2  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.15, o velikosti 1+1, na ulici A.S.Puškina 907/7 Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.10, o velikosti 1+1, na ulici Jaselská 1195/2 Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.25, o velikosti 1+1, na ulici Mánesova 989/42 Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.13, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1064/9  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.8,  o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1150/16  Havířov- Podlesí  
   …………………………… 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Moravská 391/5  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.18, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 289/3  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.18, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 477/39  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.25, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.49, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.41, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.35, o velikosti 1+1, na ulici  Uzavřená 1014/13  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.23, o velikosti 0+1, na ulici  Obránců míru 1193/10  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.11, o velikosti 1+1, na ulici  Česká 1199/1  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.132, o velikosti 0+2, na ulici  Střední 504/3  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
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- č.7, o velikosti 1+2, na ulici  Jožky Jabůrkové 976/5  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici  Klidná 779/18  Havířov- Město 
   …………………………… 
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici  Tolstého 936/2  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici  Studentská 1152/10  Havířov- Podlesí  
   …………………………… 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici  Mládí 1100/10  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici  Národní třída 966/35  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.3, o velikosti 1+3, na ulici  Gogolova 925/3  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici  Turgeňevova 893/2  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici  Mánesova 991/46  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici  Horymírova 1173/2  Havířov- Město  
   …………………………… 
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici  Konzumní 382/14  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici  Školní  271/32  Havířov- Šumbark  
   …………………………… 
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
   Z: ředitel MRA, s.r.o. 
                                                             T: 15.11.2015 
 
 
1280/26RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů_ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení 
povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností  
    Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým  nájemcům v období  
    od 15.10.2015 a 1.11.2015  na  základě samostatného usnesení rady města,  
    dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 
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1281/26RM/2015 - Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark___________________  
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
S účinnosti od 1.12.2015 Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov-Šumbark  
dle Přílohy č. 1   
   
u k l á d á  
 
Společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., (dále MRA, s.r.o.) zavést Ubytovací 
řád dle přílohy č.1 na Ubytovně Střední 3, Havířov – Šumbark s účinnosti  
od 1.12.2015 

                                                                       
           Z: ředitel MRA, s.r.o.  

                                                                                                 T: 01.12.2015 
 
  
1282/26RM/2015 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Alžběta Vaňková___________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě 
Havířov-Šumbark  p. Alžbětě Vaňkové,  t.b. …………………………… 
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu  
se Zásadami   

 
    
1283/26RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu  č. 4 o vel. 1+3 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Karvinská 1189/16 v Havířově-Městě  
    p. Martině Kolarzové, DiS., t.b. …………………………… 
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  
    v souladu se Zásadami   
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2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu  č. 61 o vel. 1+3 se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
    období v domě na ul. Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbarku p. Yvetě Sekerkové,  
    t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva  
    bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami a v době, kdy bude  
    předmětný byt právně volný a nájemní smlouva bude prodlužována  
    za předpokladu, že nájemkyní bude řádně dodržován uzavřený  
    splátkový kalendář     

 
     
1284/26RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Jaroslav Pohlotka  

a Silvie Pohlotková__________________________________________________         
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2  se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. Nákupní 423/6 v Havířově-Šumbarku s manž. Jaroslavem 
Pohlotkou, t.b. …………………………… a Silvií Pohlotkovou,  
t.b. …………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva  
bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami  

 
   
1285/26RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
    přistoupení p. Petra Litváka, trvale bytem  ……………………………      
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2  v domě  
    na ul. ……………………………, jehož nájemcem je jeho otec p. Peter Litvák 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
    přistoupení p. Žanety Muškové, trvale bytem …………………………… 
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+3  v domě na ul.   ………………    
    jehož nájemcem je její bratr p. Jan Švestka 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení Ing. Marka Waśniowského, trvale bytem  …………………………  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+3  v domě  
    na ul. ……………………, jehož nájemcem je jeho matka p. Eva Waśniowská 
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1286/26RM/2015 - Petice občanů z domu na ul. Turgeněvova 894/4 v Havířově-Městě  
„Chceme mít klid v našem domě“_____________________________________         
                                               
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
  
text odpovědi k petici občanů „Chceme mít klid v našem domě“ poukazující na  
narušování občanského soužití v domě na ul. Turgeněvova 894/4 v Havířově-
Městě dle přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem odpovědi k petici občanů  

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                        T: 17.11.2015                                                                            
 
 
1287/26RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. prodej části pozemku parc.č. 1681/4, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2,  
    kat. území Bludovice (přesná výměra bude stanovena až na základě  
    geometrického zaměření) manželům Ing. Romanu Slanému a Ing. Bohumile  
    Slané, bytem ……………………………, za účelem vybudování   
    nového příjezdu k nemovitostem v jejich vlastnictví, zapsaných na LV č. 2985 
   a to za cenu v místě a čase obvyklou 270,- Kč/m2  

     (tj. cca 10 800,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti na odměřené části pozemku parc.č. 1681/4,  
    k.ú. Bludovice v celém rozsahu spočívající v umístění, provozování, údržbě  
    a opravách umístěné kanalizace ve prospěch oprávněného, statutárního města  
    Havířov, vlastníka kanalizace 
    povinný: manželé Ing. Roman Slaný a Ing. Bohumila Slaná,  
    bytem ……………………………, na dobu neurčitou, v rozsahu  
    nově vzniklého pozemku, bezplatně, pro účely Finančního úřadu  
    v hodnotě 500,- Kč 
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1288/26RM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou  
geometrickým plánem č. zak. 2909-6c/2015 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 1195/362 o výměře 7 m2, k. ú. Prostřední Suchá paní Drahomíře Třaskové,  
bytem ………………………………….… a panu Leonu Třaskovi,  
bytem ……………………………………, pod již postavenou garáží za cenu  
dle znaleckého posudku ve výši 2 170,- Kč, (tj. 310,- Kč/m2)  

 
 
1289/26RM/2015 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark o výměře 13 m2,  paní 
Anně Vorlové, bytem ……………………………, IČO 04494288 
k  již postavenému prodejnímu stánku, ve kterém bude prodávat smíšené zboží 
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  od 1.11. 2015 
s tříměsíční výpovědní lhůtou,  za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv  
o nájmu pozemků a o zřízení věcného  břemene:  13m2 stánek x 800,- Kč/m2/rok  
= 10 400,- Kč/rok  za podmínek:     
- nájemné bude hrazeno ve dvou splátkách, pololetně                                             
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost 
  přístupu ke stánku 
a 
ukončení nájemní smlouvy č. 129/OSM/2011 na část pozemku parc.č. 2105/505, 
k.ú. Šumbark s panem Martinem Svobodou , bytem ……………………..…… 
dohodou  k 31.10.2015. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy 

                                                                                    
            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.12.2015 
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1290/26RM/2015 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 944/537, k.ú. Šumbark dohodou__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
ukončení pronájmu části  pozemku parc.č. 944/537 o výměře 6 m2, k.ú. Šumbark, 
na kterém je umístěn  prodejní stánek v majetku paní Vlasty Kelnerové, bytem 
……………………………, IČO 16613945, a to dohodou k 31.12.2015  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 183/MJP/1994 

 
                                                                                               Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                            T: 31.1.2016  
 
 
1291/26RM/2015 - Výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpověď nájemní smlouvy č. 1183/OSM/09  na část pozemku parc.č. 119,  
o výměře 79 m2, k.ú. Havířov – město, panu Petru Římanovi,  
bytem …………………………, IČO: 73201138, za účelem užívání předzahrádky  
u restaurace M-Baru 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem výpovědi                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                      T: 31.12.2015 
 
 
1292/26RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti________________________________________    
     

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 708, k.ú. 
Dolní Datyně za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve 
výši 1.973,- Kč + DPH, o výměře 15,78 m2 a sjezdu za jednorázovou úhradu ve 
výši 3.000,- Kč + DPH, o výměře 17,06 m2 dle GP č. 598 – 32/2015 ze dne 1. 9. 
2015,  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.970,- Kč, o výměře 
15,76 m2 dle GP 587 – 6/2015 ze dne 27. 3. 2015 ve prospěch vlastníků pozemku 
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parc. č.47, k.ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Eva 
Galíčková a Robert Galíček, oba bytem ……………………… na dobu neurčitou 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
Z: vedoucí OSRM 

                                                                                            T: 31. 12. 2015 
 
 
1293/26RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o._______ 
     

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetkům města a to parc.č. 2758/1,  
    2773, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat a v právu  
    vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními  
    úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení  
    „Reko MS Havířov- Lesácká, číslo stavby 57997“ včetně jeho součástí,  
    příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši  
    91.398,- Kč + DPH, o výměře 456,99 m2 dle GP č. 2961 – 565/2015  
    ze dne 14. 9. 2015, na dobu neurčitou 
 
2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetkům města a to parc.č. 1913/5,  
    k.ú. Horní Suchá a parc.č. 1295/6, 1408, 2670/12, k.ú. Prostřední Suchá  
    spočívající v právu zřídit, provozovat a v právu vstupovat a vjíždět na služebné  
    pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,  
    provozováním a odstraněním plynárenského zařízení„ Reko MS  
    Havířov- Hornosušská III, číslo stavby 57993“ včetně jeho součástí,  
    příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu  
    ve výši 16.294,- Kč + DPH, o výměře 81,47 m2 dle GP č. 2284 - 562/2015  
    ze dne 29. 9. 2015, GP č. 2960 – 563/2015 ze dne 30. 9. 2015,  
    na dobu neurčitou 
 
ve prospěch oprávněné společnosti RWE GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO : 272 95 567, zastoupen RWE Distribuční 
služby, s.r.o., se sídlem: Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602 00,  
IČO: 279 35 311 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene                                                                                          

                                                                                            Z: vedoucí OSRM 
                                                                                            T:  31.03.2016 
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1294/26RM/2015 - Zřízení věcného  břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc. č. 2144, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování  
    a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového  
    vedení 2 x AYKY 4x35 v chráničce DVR 110, IV – 12 – 8009709/VB2,  
    Havířov 2144, SMH, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH,  
    o výměře 0,80 m2 dle GP č. 3932 – 214/2014 ze dne 16. 2. 2015, na dobu  
    neurčitou 
 
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc. č. 871/5, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování  
    a udržování energetického zařízení distribuční soustavy volného vedení AES 
    4x25, IV – 12 – 8015295/VB2, Havířov 871/4, Pawlasová, příp. NNk  
    za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 2 m2 dle GP č. č. 3994  
    – 39/2015 ze dne 27. 4. 2015, na dobu neurčitou 
 
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění,  
    provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy  
    podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110, IP - 12  
    – 8016336/VB3, Havířov 1497, Zajacová, příp. NNk za jednorázovou úhradu  
    10.000,- Kč + DPH, o výměře 1 m2 dle GP č. 1222 – 56/2015 ze dne 3. 6. 2015,  
    na dobu neurčitou 
 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem:  
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 
     
                                                                                          Z: vedoucí OSRM 
                                                                                          T: 31.03.2016 

 
  
1295/26RM/2015 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 13,84 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Moskevská 1, Havířov-Město, manželům Jiřímu a Ivance  
    Lacinovým, jako sklad pro vlastní potřebu  
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 4 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. K. V. Raise 5, Havířov-Město, p. Veronice Václavíkové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu  
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9,43 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Moskevská 1, Havířov-Město, p. Milanu Zupkovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu  

 
 
1296/26RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 5/OSRM/2015 – na pronájem části nemovité věci 
– garáže o výměře 20,52 m2 v suterénu obytného domu ul. Generála Svobody 21, 
Havířov-Šumbark, které podali: 
1. Jan Milata, bytem …………………………… 
2. Marek Messing, bytem …………………………… 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáže o výměře 20,52 m2 

v suterénu  obytného domu ul. Generála Svobody 21, Havířov-Šumbark, s panem 
Markem Messingem, bytem ……………………………, za podmínek: 
- nájemné 711,- Kč/m2/rok, vč. DPH (1.216,- Kč měsíčně, vč. DPH) 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

 
 
1297/26RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění sídla spolku Atletický oddíl Slavia Havířov, o. s., IČO: 01249673, 
v budově Městské sportovní haly na ul. Astronautů č. p. 859, Havířov-Město,  
po dobu trvání nájemního vztahu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 26. schůze Rady města Havířova 
konané dne 11.11.2015 

18 

1298/26RM/2015 - Podání žádosti o podporu na  projekt „Odkanalizování částí města Havířova  
- IV. etapa“ z Operačního programu životní prostředí____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování částí města Havířova  
– IV. etapa“ z Operačního programu Životní prostředí 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora města Havířova pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše 
podpisem žádosti o podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 05.01.2016 
 
 
1299/26RM/2015 - Smlouva č. 15256866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní  

prostředí ČR na projekt „Sesuv svahu na ul. Svážná“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí__________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 15256866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní 
prostředí ČR na projekt „Sesuv svahu na ul. Svážná“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí v celkové výši 65 260,58 Kč ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
pana Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
Smlouvy č. 15256866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
Z: vedoucí OSRM 

                                                                              T: 30.11.2015 
 
 
1300/26RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo stavby  

14011) - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 701/OSRM/2015 dle Čl. III a Přílohy 
    č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 73.481,28 Kč bez DPH  
    (- 88.912,35 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1  
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2. změny položkového rozpočtu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo  
    č. 701/OSRM/2015 související  s bodem 1 tohoto usnesení  
 
3. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 na provedení  
    stavby „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“, v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto  
    usnesení, se společností HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217,  
    150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 3 ke Smlouvě o dílo 701/OSRM/2015 ze dne 29.7.2015 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015  
ze dne 29.7.2015                                                                                               

Z: vedoucí OSRM 
          T: 11/2015 
 
 
1301/26RM/2015 - OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“  

- Dodatek č. 1______________________________________________________ 
     
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 742/OSRM/2015 ze dne 18.8.2015  
    dle Čl. III a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 515.002,51 Kč  
    bez DPH (- 623.153,04 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č.1  
     
2. změny položkového rozpočtu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo  
    č. 742/OSRM/2015 ze dne 18.8.2015 související s bodem 1 tohoto usnesení  
 
3. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 742/OSRM/2015 ze dne 18.8.2015  

                                    na provedení stavby „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - I. etapa“,  
                                    v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto usnesení, se společností HOCHTIEF CZ a.s.,  
                                    se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo 742/OSRM/2015 ze dne 18.8.2015 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 742/OSRM/2015 ze dne 
18.8.2015 

                                                                                                  Z: vedoucí OSRM 
          T: 11/2015 
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1302/26RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
statutárním městem Havířov_________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
 
    - věcný dar ve výši 4 500,00 Kč od společnosti CANIS SAFETY a. s.,  
      Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 26816121 – 500  
      párů plátěných rukavic typ 0001-05 pro kreativní tvoření dětí 
 
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) 
 
    - finanční dar ve výši 13 530,00 Kč od Evy a Vojtěcha Filsákových,  
       bytem …………………………….. – úhrada stravného  
       pro 11 žáků školy v prvním pololetí školního roku 2015/2016 v rámci  
       projektu Sociální rozvoj stravovacích služeb školy 

 
 
1303/26RM/2015 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím s podáním žádostí a přijetím  

dotací a zapojením se do projektů vyhlášených MŠMT a Evropskou komisí__  
                                
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
1. s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
    Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
 

poskytovatel: Nadace Landek Ostrava 
projekt: Vzpomínky vysloužilého horníka 
předpokládaná výše dotace:………….…………….…………..cca 20 000,00 Kč 
financování …...spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků cca 24 000,00 Kč 

 
poskytovatel: Nadace VIA 
projekt: KnihFest 2016 
předpokládaná výše dotace…….……………….……………..cca 15 000,00 Kč 
financování ….spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků cca 15 000,00 Kč 
 
poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
projekt: Slavíme 60 let! 
předpokládaná výše dotace:…………………………………..cca 55 000,00 Kč 
financování ….spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků cca 55 000,00 Kč 
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poskytovatel: Moravská zemská knihovna 
projekt: Česká knihovna 2015 (2. kolo) 
předpokládaná výše dotace:……………………………………..cca 5 923,00 Kč 
financování ………….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 
 
poskytovatel: MŠMT 
výzva: č. 57 
název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
projekt: EU Havířov-Bludovice 
předpokládaná výše dotace:………..…………………………cca 212 481,00 Kč 
financování …………..…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
2. se zapojením se do projektů příspěvkovou organizací Základní škola  
    Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  
    (IČO: 61988600) jako partnerem: 
 

název projektu: „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ 
vyhlašovatel: Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
žadatel finanční podpory: Moravskoslezský kraj, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, 28. října 2771/117, IČO: 70890692 
operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání  
předpokládaná výše dotace:….…………………………cca 1 650 000, 00 Kč 
financování ……….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
název projektu: „EDS – Evropská dobrovolnická služba“ 
vyhlašovatel: Evropská komise 
žadatel finanční podpory: Trendum, o.p.s., Těšínská 236/244, Radvanice,  
                                          716 00 Ostrava, IČO: 02564041 
předpokládaná výše dotace:…………………………………..bez finanční účasti 
financování ………….…...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
1304/26RM/2015 - Jmenování členů školské rady základních škol___________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady pana Miroslava Kronenberga  
   na Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
   příspěvková organizace ke dni   25.10.2015 
 
- ukončení výkonu funkce člena školské rady paní Karly Hakenové na Základní  
  škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  
  ke dni 25.10.2015 
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j m e n u j e 
 
- pana Miroslava Kronenberga, bytem …………………………… 
  členem školské   rady na Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497  
  okres Karviná, příspěvková   organizace ke dni 12.11.2015 
 
- paní Karlu Hakenovou, bytem ……………………………, členem  
  školské rady na Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
  příspěvková organizace ke dni 12.11.2015  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 
 
u k l á d á 
 
1. informovat základní školy o nově jmenovaném členovi školské rady 
2. předat jmenovací dekrety novým členům školské rady  

 
          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: listopad 2015 
 
 
1305/26RM/2015 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná (IČO: 48805424) z počtu 90 žáků na 120 žáků v řádném termínu,  
a to k  1.9.2016  
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol  
a školských zařízení         

                               Z: vedoucí OŠK  
                                                     T: listopad 2015 
 
 
1306/26RM/2015 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  

prostředků    z rezervního fondu do fondu investic, vyřazením a pořízením 
investičního majetku________________________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. příspěvkovým organizacím města v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,  
    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
    převod z rezervního fondu do fondu investic takto: 
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    - Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba7/1403, příspěvková organizace           
      (IČO: 70958220) – 29 000,- Kč na pořízení herních prvků na zahradu mateřské  
      školy 
 
    - Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, příspěvková 
      organizace (IČO: 62331221) – 63 000,- Kč na pořízení keramické pece 
 
2. vyřazení investičního majetku příspěvkovými organizacemi města: 
 
    - Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba7/1403, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958220)  
      - zahradní sestava, invent. č. DHLM 8, v pořizovací ceně 63.689,- Kč  
        včetně DPH 
 
    - Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
      (IČO: 62331221) 
      - keramická pec, invent. č. HIM 022/23, v pořizovací ceně 56.793,90 Kč  
        včetně DPH 
 
3. pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi města takto: 
 
    - Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba7/1403, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958220)  
      - houpačka hnízdo v pořizovací ceně maximálně do výše 40 000,00 Kč  
        včetně DPH, 
      - kreslící tabule v pořizovací ceně maximálně do výše 17 500,00 Kč  
        včetně DPH 
 
    - Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, příspěvková  
      organizace (IČO: 62331221) v pořizovací ceně maximálně  
      do výše 63 000,00 Kč včetně DPH - keramická pec 

 
 
1307/26RM/2015 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací a zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká od 1.11.2015_____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat ředitelům příspěvkových organizací a zástupkyni statutárního orgánu Základní 
školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od 1.11.2015  
dle přílohy č. 1, 2 a 3 
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací a zástupkyni 
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, 
příspěvková organizace  

                                                                                           Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                T: listopad 2015 
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1308/26RM/2015 - Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků 
na veřejně prospěšné práce v roce 2016 - zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu___________________________________________________________ 
           
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výjimku z čl. III. odst. 3 „Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“ zn. ZS/22/RMH/2013 pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků na veřejně 
prospěšné práce v roce 2016“ společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 
1321/1, Horní Suchá, IČ: 47677287 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného 
v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2016“ společnosti 
Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČ: 47677287, na dobu 
určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016, kdy celkové náklady nepřesáhnou částku 
1 600 000,00 Kč bez DPH a jednotkové ceny uvedené v příloze  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného 
v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2016“ 
se společností  Depos Horní Suchá, a.s.  

                                                                                                            Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2015 
 
 
1309/26RM/2015 - Schválení darovací smlouvy – finanční podpora (dar) z Nadace ArcelorMittal 

na výsadbu cibulovin v areálu Zámku Havířov__________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
darovací smlouvu č. 73/2015 – finanční podporu (dar) ve výši 249 804,- Kč z 
Nadace ArcelorMittal pro rok 2015 na výsadbu cibulovin v areálu Zámku Havířov 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova podpisem darovací smlouvy č. 73/ 2015 s Nadací 
ArcelorMittal  

Z: vedoucí OKS 
T: 11/2015 
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1310/26RM/2015 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 111. – 117., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 111. - 117., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
1311/26RM/2015 - OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ – vyloučení  

uchazečů, zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení____ 
 
Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
z účasti v zadávacím řízení OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. 
Kč“ společnost  
- Česká spořitelna, a.s., se sídlem 140 00  Praha, Olbrachtova 1929/62,  
   IČO: 45244782,  
- Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07  Praha, Na Příkopě 969/33,  
   IČO: 45244782,  
pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách 
z důvodů popsaných v příloze č. 1 
 
r u š í 
 
s účinností ke dni konečné platnosti vyloučení dle ust. § 81 odst. 3 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „zákon“), zadávací řízení OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 
160 000,00 tis. Kč“ podle ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona, neboť z účasti 
v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni uchazeči 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby  
    „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ 
 
2. rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):    ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení 
 
4. výše požadované jistoty:   nepožadovat 
 
5. varianty nabídky:    ne 
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6. doba realizace veřejné zakázky:  předpokládané zahájení čerpání 
úvěru 1.4.2016 
ukončení čerpání úvěru 31.12.2017 
zahájení splácení jistiny úvěru  
20.1.2018 ukončení splácení jistiny 
úvěru 20.12.2022 

 
7. další podmínky realizace:   pevná úroková sazba 

59 měsíčních splátek jistiny  
po 2 670 tis. Kč 1 měsíční splátka  
(závěrečná) 2 470 tis. Kč 
bez jakéhokoliv zajištění  

 
8. základní hodnotící kriterium:  nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH  
 
9. základní kvalifikační předpoklady: 
    - podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona – doklady uvedenými  

   v ust. § 53 odst. 3 zákona 
 
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 služeb o poskytnutí úvěru (čerpání úvěru klientem)  
        v posledních 3 letech v min. výši 130 000 tis. Kč/1 úvěr, včetně min. 3  
        osvědčení (referenční listy) klientů  
 
13. jmenování členů hodnotící komise vč. náhradníků: 
      člen      náhradník 
      1) Ing. Eduard Heczko   Mgr. Daniel Vachtarčík 
      2) Bc. Ivan Bureš    JUDr. Štefan Langer   
      3) Ing. Pavel Tichý     Róbert Masarovič, MSc. 
      4) Ing. Bohumil Andrýsek   Ing. Vladislava Mlynaričová 
      5) Ing. Lucie Fukalová     Ing. Andrea Bednářová 
      6) Bc. Alena Kleinbauerová  Lucie Jonsztová, DiS. 
 
14. zadávací lhůta:   150 dnů 
           
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 2 
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p o v ě ř u j e  
 
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  
    o vyloučení, oznámení o zrušení zadávacího řízení a dalších dokumentů  
    souvisejících s ukončením zadávacího řízení OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru  
    ve výši 160 000,00 tis. Kč“ 
 
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem zadávací  
    dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky, dodatečných informací k zadávacím 
    podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění  
    či objasnění prokázání kvalifikace zadávacího řízení „Přijetí úvěru  
    ve výši 160 mil. Kč“ 
 
3. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
4. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona 
 
5. předsedu a místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení      
    nabídky dle § 76  odst. 3  zákona a § 77  odst. 1  zákona 
 
6. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat uchazečům rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
    OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ 

 
Z: vedoucí OPS 

        T: 13.11.2015 
 
2. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení  
    OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ 
 
        Z: vedoucí OPS 
        T: do 2 pracovních dnů  

     ode dne konečné  
     platnosti vyloučení 

 
3. zajistit zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby  
    „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ 
        Z: vedoucí OPS 

T: do 2 pracovních dnů  
     po zrušení předchozího  
     zadávacího řízení 
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1312/26RM/2015 - Souhlas s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě  
za jeho výkon s Moravskoslezským krajem______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
s Moravskoslezským krajem 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby  
a vyrovnávací platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem 

 
 
1313/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního majetku  

Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace______________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město zapojení fondu investic na financování 
investičních akcí: 
a) pořízení požárních dveří do budovy střediska Luna v hodnotě cca 80.000,- Kč 
b) pořízení 3 ks výsuvných venkovních markýz na budovu střediska  
    Helios namísto původně schválených 2 ks 
 

           Z: ředitel DsH 
           T: prosinec 2015 

 
 
1314/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a  

vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Moravskoslezským krajem  
a Domovem seniorů Havířov, příspěvkovou organizací____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem  
J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby  
a vyrovnávací platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem  
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p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka 
podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
s Moravskoslezským krajem 

 
 
1315/26RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – Restaurace  

v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov______________________________  
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
1. výsledek veřejné soutěže č. 3/VS-MKS/2015  - pronájmu části nemovité věci  
    - restaurace včetně zázemí o celkové výměře 375,2 m² v objektu Kulturního  
      domu Petra Bezruče na ulici Hlavní tř. 246/31a, Havířov-Město 
    - restaurace, bar, salonek o celkové výměře 169,1 m², 
    - kuchyň, sklady, kancelář, sociální zařízení o celkové výměře 206,1 m², 
      za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové zprávy a příloh 
                  
2. Městskému kulturnímu středisku Havířov uzavřít s vybraným uchazečem  
    veřejné soutěže  
    - panem Ladislavem Seberou, IČ: 13638165 Smlouvu o pronájmu  
      části nemovité věci v objektu Kulturního domu Petra Bezruče  
      na ulici Hlavní tř. 246/31a, Havířov-Město, dle důvodové zprávy a příloh  
      na dobu 15 let  

          Z: ředitelka MKS  
          T: 11.12.2015 
 
 
1316/26RM/2015 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – v objektu Kina  

Centrum Havířov___________________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s o u h l a s í 
 
s doporučením hodnotící komise k výsledku veřejné soutěže č. 2/VS-MKS/2015  - 
pronájmu části nemovité věci – v objektu Kina Centrum, náměstí Republiky č. 
575, Havířov – Město: kinokavárny, kinobaru v I. NP, zábavního klubu v I.PP a 
II.PP o celkové výměře 561,24 m²  za podmínek veřejné soutěže, dle důvodové 
zprávy a příloh. 
  
u k l á d á  
 
1. vyhlášení veřejné soutěže č.  4/VS-MKS/2015 na pronájem části nemovité věci 
    v objektu Kina Centrum, náměstí Republiky, Havířov – Město: kinokavárny,  
    kinobaru v I.NP, zábavního klubu v I. PP a II. PP o celkové výměře 561,24 m²  
    dle podmínek schválených Radou města Havířova  
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2. ředitelce Městského kulturního střediska Havířov zajištění veřejné soutěže  
    dle schválených podmínek, příloha č. 4 
 

Z: ředitelka MKS  
          T: 31.01.2016 
 

s c h v a l u j e 
 
jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 
 
člen: Ing. Eduard Heczko                 náhradník:  JUDr. Štefan Langer 
         Bc. Ivan Bureš                                            Róbert Masarovič, MSc. 
         Mgr. Daniel Vachtarčík                              Mgr. Tomáš Ptáček 
         Mgr. Yvona Dlábková                 Ing. Radka Bocková            
         Mgr. Jiří Pasz                                        Ing. Aleš Kunčický 

                 
 
1317/26RM/2015 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektu Kino Centrum Havířov  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________ 
    
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e     
 

   1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu  
       „Fyzická ostraha majetku a provozu objektu Kino Centrum Havířov“  
       Městskému kulturnímu středisku Havířov (dále jen ,,MKS Havířov“),  
       IČO: 00317985, správci objektu Kina Centrum 

 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne  

 
3. odeslání výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace těmto zájemcům:    
    - LENNY PRIM s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  
      IČO: 03240592 
    - ČECHYMEN security management s.r.o., Potoční 503,  
      717 00 Ostrava-Bartovice, IČO: 28622821 
    - LEON SECURITY s.r.o., Těšínská 1100/50a, 736 01 Havířov-Bludovice,  
      IČO: 26938898 
    - SECURITY REDON Plus s.r.o., Kollárova 1651/2a, 736 01 Havířov-Podlesí,  
      IČO: 25886177 
    - Vašíček Milan, Ježkova 1345/6, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO:68945108 
  
4. varianty nabídky:    ne 

 
5. dobu realizace 
    - od 1.1. 2016 na dobu neurčitou 
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6. základní hodnotící kritérium  
    - nejnižší 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 – čestným prohlášením ne starším 90 dnů  
            ke dni podání nabídky 

 
8. 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, ne starším 90 dnů 
      ke dni podání nabídky 
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
      veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
      oprávnění či licenci 

 
9. technické kvalifikační předpoklady:  
    - seznam zakázek v oblasti ostrahy majetku v posledních 3 letech s obdobným  
      technickým vybavením (elektronický zabezpečovací systém-EZS, elektronický  
      požární systém-EPS, vzduchotechnika, projekční a zvukové technologie)  
      a velikostí objektu Kina Centrum (minimálně 1.900 m²), podepsaný  
      oprávněnou osobou  
    - minimálně tři osvědčení o řádném plnění služby ostrahy objektu se  
      Srovnatelným technickým vybavením (EZS, PZS, vzduchotechnika)  
      a velikostí objektu, jako je předmět veřejné zakázky 
    - doklad o vlastnictví zásahového vozidla, s působností v Havířově  
      (GPS ve vozidle, pro doložení kontrol četností zásahovou jednotkou) 
 
10. ostatní podmínky: 
      - předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  
        v souvislosti s poskytováním služeb (pojistná smlouva),  
        doložení k dokumentaci předložené nabídky 
 
11. čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče  
      splnit veřejnou zakázku  
 
12. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků: 
 
Členové hodnotící komise:   Náhradníci: 
1. Ing. Eduard Heczko,     1. JUDr. Štefan Langer,  
    náměstek primátora                   člen RMH 
2. Bc. Ivan Bureš,           2. Róbert Masarovič, MSc.,  
    náměstek primátora                   člen RMH         
3. Mgr. Daniel Vachtarčík,    3. Alice Hegyi,  
    náměstek primátora                    členka RMH 
4. Mgr. Yvona Dlábková,    4. Ing. Sylva Kuzníková – 
    ředitelka MKS Havířov                administrátor zadávacího řízení  
5. Mgr. Jiří Pasz - odpovědný za technické 5. Petr Feller, MKS Havířov 

 zajištění ostrahy objektu  
 Kina Centrum    

 
13. způsob realizace zadávacího řízení:    listinnou formou 
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p o v ě ř u j e 
 
Mgr. Yvonu Dlábkovou, ředitelku MKS Havířov, podpisem dokumentů 
souvisejících s veřejnou zakázkou malého rozsahu ,,Fyzická ostraha majetku 
a provozu objektu Kino Centrum Havířov“ 
 
u k l á d á  
 
MKS Havířov vyhotovit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání 
kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Fyzická ostraha majetku  
a provozu objektu Kino Centrum Havířov“ dle tohoto usnesení 

      
Z: ředitelka MKS  

          T: 12.11.2015 
 
  
1318/26RM/2015 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku________   

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku a jeho přijetí Městským 
kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985, příspěvkovou organizací 
statutárního města Havířov od Nadačního fondu Vítkovice Steel, se sídlem 
Českobratrská 3321/46, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 27784819, v předpokládané výši 50 000,-- Kč na realizaci kurzu zdravotně-
rehabilitačního cvičení pro seniory, zaměřeného na zmírnění dopadů civilizačních 
chorob, dle důvodové zprávy. 

 
 
1319/26RM/2015 - Silvestrovský ohňostroj – Havířov 2015_________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
konání Silvestrovského ohňostroje 2015 
 
u k l á d á 
 
Městskému kulturnímu středisku Havířov, se sídlem Hlavní 246/31a,  
Havířov - Město, IČ: 00317985, zajistit a realizovat Silvestrovský ohňostroj 
2015, dle důvodové zprávy. 

 
                                                                            Z: ředitelka MKS Havířov 

                                                    T: 1. 1. 2016 
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1320/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby  
a vyrovnávací platbě za jeho výkon____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, IČ 00847470, se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí uzavření 
Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.  
                                                                                                                       
p o v ě ř u j e 
 
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb  Bc. Moniku Havlíčkovou podpisem Smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem 

 
 
1321/26RM/2015 - Souhlas zřizovatele se záměrem uzavření smlouvy o nájmu nebytových  

prostor k zajištění hlavní činnosti pro příspěvkovou organizaci Městská 
knihovna Havířov___________________________________________________   
     
Rada města Havířova  
 
o d k l á d á  
 
projednání  nájmu nových nebytových prostor v lokalitě Havířov – Prostřední 
Suchá pro potřeby pobočky Městské knihovny Havířov, IČO 00601250  

 
 
1322/26RM/2015 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice_ 

 
Rada města Havířova  
 
 s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu 
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov 
Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov 
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města 
Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                          
 
u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
dle přílohy č. 1 a č.2 

           Z: vedoucí OKP  
                          T: 30.11.2015 
 



 
USNESENÍ 

z 26. schůze Rady města Havířova 
konané dne 11.11.2015 

34 

1323/26RM/2015 - Udělení Ceny města pro rok 2015 – schválení peněžitého daru_____________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí peněžitých darů, na základě udělení Ceny města Havířova  
pro rok 2015, dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova 
- ve výši 20 000,- Kč oceněnému Mgr. Jozefu Pintérovi  
a 
- ve výši 10 000,- Kč panu Zdeňku Bezecnému,  
- ve výši 10 000,- Kč paní Kamile Bujasové, 
  dětem oceněného Ing. Václava Bezecného,  
  kterému bylo ocenění uděleno in memoriam  
 
u k l á d á 

 
zajistit předání peněžitých darů dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 
                                                                                                 Z: vedoucí OKP 
                                                                                                 T: 12/2015 
 
 
1324/26RM/2015 - Změna úředního dne 31. 12. 2015 a jeho náhrada________________________  

     
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
ve čtvrtek dne 31. 12. 2015 uzavřít Magistrát města Havířova pro veřejnost s tím, 
že v úterý dne 22. 12. 2015 budou úřední hodiny od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

   
u k l á d á 
 
informovat veřejnost o přijatém usnesení  

 
          Z: vedoucí KP 
          T: 12/2015 
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1325/26RM/2015 - Stanovení termínu schůze Rady města Havířova  
 

Rada města Havířova 
 
 s c h v a l  u j e  
 
termín konání schůze Rady města Havířova dne 25.11.2015 od 9:00 hodin 
k projednání návrhu rozpočtu města na rok 2016 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora pro ekonomiku   
        a správu majetku    



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/104 397/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  
DATUM: 26.11.2015 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 27. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.11.2015 

 
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 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 27. schůzi Rady města Havířova, konané dne 25.11.2015  

 
1326/27RM/2015 - Zvolení ověřovatele 27. schůze RMH, konané dne 25.11.2015 
 
1327/27RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 26. schůze RMH, konané dne 11.11.2015  

 
1328/27RM/2015 - Schválení programu 27. schůze RMH, konané dne 25.11.2015 

     
1329/27RM/2015 - Rozpočet města Havířova na rok 2016 
 
1330/27RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu koncepce „Program  
                                zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/ Karviná/  
                                Frýdek – Místek 
 
1331/27RM/2015 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace  
                                pro veřejnou potřebu na r. 2016 
 
1332/27RM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2016 
 
1333/27RM/2015 - Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem Havířov a čínským 
                                městem Nanjing 
 
1334/27RM/2015 - Rezignace ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 
                                zařízení Havířov 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 27. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.11.2015  

 
1326/27RM/2015 - Zvolení ověřovatele 27. schůze RMH, konané dne 25.11.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 27. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 25.11.2015 

       Bc. Ivana BUREŠE 
 
 
1327/27RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 26. schůze RMH, konané dne 11.11.2015_________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatele zápisu z 26. schůze RMH, konané dne 11. listopadu 2015  

 
 
1328/27RM/2015 - Schválení programu 27. schůze RMH, konané dne 25.11.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 27. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.11.2015  
dle přílohy 

 
 
1329/27RM/2015 - Rozpočet města Havířova na rok 2016__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
  
s c h v á l i t 
 
A. Rozpočet města Havířova na rok 2016.  
 
B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016 
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1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 475 339,00 tis. Kč 
z toho: tř. 1 – daňové příjmy 891 664,00 tis. Kč 
 tř. 2 – nedaňové příjmy 26 355,00 tis. Kč 
 tř. 3 – kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč 
 tř. 4 – přijaté transfery 553 820,00 tis. Kč 
2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 409 831,00 tis. Kč 
a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 141 137,00 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 722,00 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 29 124,00 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 
 odbor organizační 210 350,00 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 12 142,00 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 269 990,00 tis. Kč 
 odbor správy a rozvoje majetku 241 613,00 tis. Kč 
 Městská policie Havířov 77 647,00 tis. Kč 
 odbor ekonomický 291 407,00 tis. Kč 
 odbor kancelář primátora 7 652,00 tis. Kč 
   
b/ příspěvky a dotace organizacím 268 694,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč 
 MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského) 1 021,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 993,00 tis. Kč  
 MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 540,00 tis. Kč 
 MŠ Přímá 926,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 825,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 819,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 850,00 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 571,00 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 4 100,00 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 529,00 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 510,00 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 2 839,00 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 3 256,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 4 036,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 650,00 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 370,00 tis. Kč 
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 ZŠ Moravská 5 969,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 913,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 851,00 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 735,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 100,00 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 4 021,00 tis. Kč 
 ASTERIX – Středisko volného času 

Havířov 2 511,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 21 867,00 tis. Kč 
 -  účelově  určený  příspěvek  na  provoz 

   na  základě  smlouvy o závazku veřejné 
   služby a vyrovnávací platbě za jeho 
   výkon uzavřené mezi Domovem 
   seniorů Havířov a Moravskoslezským 
   krajem na zajištění financování 
   sociálních služeb zařazených do  
   základní krajské sítě sociálních služeb 

 

 Městská knihovna Havířov 18 283,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 39 026,00 tis. Kč 
 SANTÉ – Centrum ambulantních  

a pobytových sociálníchslužeb Havířov 9 048,00 tis. Kč 
 -  účelově  určený  příspěvek  na  provoz 

   na  základě  smlouvy o závazku veřejné 
   služby a vyrovnávací platbě za jeho 
   výkon uzavřené mezi SANTÉ  
   a Moravskoslezským krajem na  
   zajištění financování sociálních služeb  
   zařazených do základní krajské sítě 
   sociálních služeb 

 

 Sociální služby města Havířova 28 801,00 tis. Kč 
 z toho: 

účelově  určený  příspěvek  na   provoz  
na  základě  smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho  
výkon uzavřené mezi Sociálními 
službami   města   Havířova              
a Moravskoslezským krajem na zajištění 
financování sociálních služeb zařazených 
do základní krajské sítě sociálních služeb 21 610,50 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 30 688,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 
 
3) Financování celkem   - 65 508,00 tis. Kč 

z toho: 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků -112 540,00 tis. Kč 

 
změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech +47 032,00 tis. Kč 
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C. Účelově vázané finanční prostředky  
v rámci příspěvku na provoz 1 699,00 tis. Kč 

 z toho: ZŠ – dofinancování mezd 
 řidičů a závozníků 1 072,00 tis. Kč 

  ZŠ – odměny vedoucím 
kroužků 453,00 tis. Kč 

  ASTERIX – Středisko 
 volného času Havířov 174,00 tis. Kč 

 
D. Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje 

hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu 
nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro 
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově (dále jen Fond bezpečnosti), 
Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2016, dle 
důvodové zprávy. 

 
v z í t   n a   v ě d o m í 

 
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2016 dle důvodové zprávy. 

 
 
1330/27RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu koncepce „Program  
                                zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/ Karviná/  
                                Frýdek – Místek_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k návrhu koncepce „Program zlepšování 
kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/ Frýdek – Místek“ podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené  
v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření           

Z: vedoucí OŽP 
          T: 31.11.2015 
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1331/27RM/2015 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou  
                                potřebu na r. 2016__________________________________________________ 

                                                                   
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířova schválit plán hospodářské činnosti při provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2016 ve znění dle přílohy   

 
 
1332/27RM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2016__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit plán hospodářské činnosti města Havířova 
na r. 2016 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova 
na r. 2016 dle příloh č.1, č.2 a č.3. 

 
 
1333/27RM/2015 - Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem Havířov a čínským 
                                 městem Nanjing___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
dokument „Vyjádření záměru“ o navázání přátelství a spolupráce mezi statutárním 
městem Havířovem a čínským městem Nanjing, obvodem Gulou, ve znění přílohy 
č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova podpisem dokumentu 
„Vyjádření záměru“ ohledně navázání přátelství a spolupráce mezi statutárním 
městem Havířov a městem Nanjing z Čínské lidové republiky 
 
                                                                                                Z: vedoucí OKP 
                                                                                                T: 26. 11. 2015 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr navázání vzájemné spolupráce mezi 
statutárním městem Havířov a městem Nanjing, obvodem Gulou, z Čínské lidové 
republiky 
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1334/27RM/2015 - Rezignace ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 
                     zařízení Havířov____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci Ing. Václava Wichra na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754,  ke dni 
31.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS v. r.     Ing. Eduard HECZKO v. r. 
primátor města      náměstek primátora  

pro ekonomiku a správu majetku  
       

     



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/106 294/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 08.12.2015 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 28. schůze Rady města Havířova 

konané dne 02.12.2015 

 
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 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 28. schůzi Rady města Havířova, konané dne 02.12.2015 – I. část 

 
1335/28RM/2015 - Zvolení ověřovatele 28. schůze RMH, konané dne 02.12.2015 
 
1336/28RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 27. schůze RMH, konané dne 25.11.2015  

         
1337/28RM/2015 - Schválení programu 28. schůze RMH, konané dne 02.12.2015 
 
1338/28RM/2015 - Kontrola plnění usnesení pro 28. RMH 
 
1339/28RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 
1340/28RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1341/28RM/2015 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město 
 
1342/28RM/2015 - Záměr rekolaudace a úpravy bytových prostor v domě na  
                                ul. Obránců míru 619/3, Havířov – Šumbark  
 
1343/28RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – určení auditora pro povinné ověření účetní              
                                závěrky za rok 2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
1344/28RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark 
 
1345/28RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark 
 
1346/28RM/2015 - Elektronická dražba nemovitých věcí bez pozemků v k.ú. Dolní Suchá       
 
1347/28RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení  
                                na ul. Farská“ 
 
1348/28RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1,   
                                k.ú.  Šumbark 
 
1349/28RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01  
                                Havířov Žermanická přehrada“    
 
1350/28RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví  
                                Ing. arch. Niny Šťastné 
                                                  
1351/28RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 2733, k.ú. Dolní Suchá  
 
1352/28RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
 
1353/28RM/2015 - Zřízení věcného  břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 
1354/28RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
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1355/28RM/2015 - Zřízení věcných břemen - služebností ve prospěch Moravskoslezského kraje 
 
1356/28RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice 
                    
1357/28RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark 
 
1358/28RM/2015 - Pronájem částí nemovitých věcí 
 
1359/28RM/2015 - Garážová stání v objektu Domu s pečovatelskou službou,  
                                ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město 
 
1360/28RM/2015 - Předání drobných staveb k hospodaření školským příspěvkovým organizacím  
                                a vynětí pozemku parc. č. 2389/1 z hospodaření Sociálních služeb města  
                                Havířova 
                                                                                                                                                              
1361/28RM/2015 - Majetek nepatrné hodnoty po zemřelé 
 
1362/28RM/2015 - Prodej vraku osobního vozidla Škoda Octavia, RZ KIS  51-65 
 
1363/28RM/2015 - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  
                                v Moravskoslezském kraji“ 
 
1364/28RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 
 
1365/28RM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku  
                                po rozpočtových úpravách č. VI  
 
1366/28RM/2015 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 – Dodatek č.1 
     
1367/28RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo  
                                Stavby 14011) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 
 
1368/28RM/2015 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,  Dolní Datyně,  
                                Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání  
                                veřejných částí kanalizačních přípojek       
 
1369/28RM/2015 - Výsledek kontroly v ZŠ a MŠ Na Nábřeží provedené v souvislosti s podáním   
                                 paní Milevské 
 
1370/28RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov  
                     
1371/28RM/2015 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím s podáním žádostí  
                                a přijetím dotací 
                                           
1372/28RM/2015 - Souhlas zřizovatele k vyřazení a pořízení investičního majetku příspěvkovými 
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
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1373/28RM/2015 - Odměny  ředitelům  mateřských škol, základních  škol, zástupkyni  
                                statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká  a ředitelce ASTERIX  
                                – střediska volného času  
                                      
1374/28RM/2015 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o poskytnutí sponzorského daru  
 
1375/28RM/2015 - Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční bohoslužba“  
 
1376/28RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  
                                odboru školství a kultury 
               
1377/28RM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 
 
1378/28RM/2015 - Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov  
         
1379/28RM/2015 - Žádost o povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení  
                                rozpočtové kázně na splátky  
 
1380/28RM/2015 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města  
 
1381/28RM/2015 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 
 
1382/28RM/2015 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním  
                                městem Havířov  
       
1383/28RM/2015 - Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města  
                                od 1.1.2016 
 
1384/28RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise školské RMH 
      
1385/28RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise sociální a zdravotní RMH 
      
1386/28RM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření  
                                za období leden – září 2015 
 
1387/28RM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady  
                                společnosti  
 
1388/28RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2015 – I. část 

 
1335/28RM/2015 - Zvolení ověřovatele 28. schůze RMH, konané dne 02.12.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 28. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 02.12.2015 

  Róberta MASAROVIČE, MSc. 
 
 
1336/28RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 27. schůze RMH, konané dne 25.11.2015_________  

         
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatele zápisu z 27. schůze RMH, konané dne 25. listopadu 2015  

 
 
1337/28RM/2015 - Schválení programu 28. schůze RMH, konané dne 02.12.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2015  
dle přílohy 

 
 
1338/28RM/2015 - Kontrola plnění usnesení pro 28. RMH_________________________________ 
 

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

 
992/20RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
1136/22RM/2015 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015                           
1236/24RM/2015 Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní 

agenturou, s.r.o. 
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v y p o u š t í 
 

5663/86RM/2014 Budoucí financování Ozdravných pobytů žáků ZŠ 
v rámci projektu “Dýchejme zdravě“ 

725/15RM/2015 Změna organizační struktury a počet zaměstnancůMMH 
1060/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště 

na ul. Opletalova – lokalita1“ 
1118/22RM/2015 Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení 

věcného břemene ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o.  
1196/23RM/2015 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení 

auditu hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o.   
1223/24RM/2015 Pronájmy částí nemovitých věcí 
1227/24RM/2015 Požadavek dopravce ČSAD Havířov a.s. o prodloužení 

platnosti smlouvy o závazku veřejné služby 
k zajišťování městské hromadné dopravy na území 
města Havířova 

1230/24RM/2015 OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. 
etapa“ (číslo stavby 14011) - uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 

1233/24RM/2015 Instalace rozdělovačů topných nákladů – uzavření 
smlouvy o dílo 

1238/24RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v 
roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům 
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

1273/25RM/2015 Nastoupení náhradníka 
1279/26RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 
1281/26RM/2015 Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark 
1286/26RM/2015 Petice občanů z domu na ul. Turgeněvova 894/4 

v Havířově-Městě „Chceme mít klid v našem domě“                                                      
1291/26RM/2015 Výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 119, k.ú. 

Havířov – město 
1292/26RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
1299/26RM/2015 Smlouva č. 15256866 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životní prostředí ČR na projekt „Sesuv svahu na 
ul. Svážná“ v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 

1304/26RM/2015 Jmenování členů školské rady základních škol 
1305/26RM/2015 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity 
1307/26RM/2015 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací a 

zástupkyni statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká od 
1.11.2015 

1322/26RM/2015 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a 
JSDH Havířov Životice 

1023/20RM/2015 Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci – 
restaurace v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov 

1025/20RM/2015 Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci - 
v objektu Kina Centrum Havířov 
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1317/26RM/2015 Fyzická ostraha majetku a provozu objektu Kino 
Centrum Havířov – zahájení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 
1339/28RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení 
povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností  
    Městská realitní agentura, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům v období  
    od 15.11.2015  na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 

 
 
1340/28RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
- č.13, o velikosti 0+1, na ulici  Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
- č.11, o velikosti 1+1, na ulici A.S.Puškina 907/7 Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.8, o velikosti 1+1, na ulici Hlavní třída 230/72 Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.28, o velikosti 1+1, na ulici Národní třída 576/2 Havířov- Město  
  ………………………….  
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici A.Staška 1089/6  Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici J.Hory 1098/7  Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.11,  o velikosti 1+2, na ulici J.Hory 1100/4  Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 970/24  Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Pavlovova 583/2  Havířov- Město  
  …………………………. 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1099/8  Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
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- č.36, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2  Havířov- Šumbark  
  ………………………….. 
- č.19, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 380/22  Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 391/5  Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
- č.57, o velikosti 1+3, na ulici  Nákupní 425/3  Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici  Nákupní 472/9  Havířov- Šumbark  
  ………………………… 
- č.5, o velikosti 1+4, na ulici  V.K.Klicpery 287/2  Havířov- Šumbark  
  ………………………… 
- č.8, o velikosti 1+5, na ulici  Marie Pujmanové 1117/14  Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
- č.48, o velikosti 0+1, na ulici  Jarošova 1194/31b Havířov- Šumbark  
  ………………………….. 
- č.1, o velikosti 1+2 II.ktg., na ulici  Dukelská 696/11d, Havířov- Šumbark  
  …………………………. 
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici  Dlouhá třída 476/29 Havířov- Město  
  ………………………….. 
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici  Gogolova 926/1 Havířov- Město  
  …………………………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici  Jožky Jabůrkové 977/3 Havířov- Město  
  …………………………… 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici  Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark  
  …………………………… 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici  Mládí 1142/18 Havířov- Šumbark  
  ……………………………. 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici  Lidická 1176/52a Havířov- Šumbark  
  ……………………………. 
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
          Z: ředitel MRA, s.r.o. 
                                                                T: 15.12.2015 
 
 
1341/28RM/2015 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej bytu č.793/9 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu  
ve výši 887/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 
zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město  
paní Monice Schiebelové za kupní cenu  516.472,- Kč 
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pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku 
podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím 

 
 
1342/28RM/2015 - Záměr rekolaudace a úpravy bytových prostor v domě na  
                                ul. Obránců míru 619/3, Havířov – Šumbark____________________________  
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
záměr rekolaudace a úpravy bytových prostor v domě na ul. Obránců míru 619/3, 
Havířov - Šumbark na nebytový prostor pro účely zřízení kancelářských prostor 
organizace Armády spásy.      
   
u k l á d á  
 
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., (dále MRA, s.r.o.) zahájit správní a 
administrativní činnost směřující k rekolaudaci a úpravě bytových prostor v domě 
na ul. Obránců míru 619/3, Havířov - Šumbark na nebytový prostor pro účely 
zřízení kancelářských prostor organizace Armády spásy.      

 
Z: ředitel MRA, s.r.o.  

                                                                                                 T: 01.12.2015 
 
 
1343/28RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – určení auditora pro povinné ověření účetní              
                                závěrky za rok 2015_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 640 84 744, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále 
jen „MRA, s.r.o.“) 
 
v o l í   
 
2. ověřovatele zápisu - Ing. Eduarda Heczka 
 
b e r e    n a   v ě d o m í  
 
splnění kritérií dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro povinné ověření účetní závěrky MRA, s.r.o. za rok 
2015 auditorem  
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u r č u j e   
 
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 
pozdějších předpisů, společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 99 007, k provedení povinného ověření 
účetní závěrky MRA, s.r.o. za rok 2015. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1344/28RM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, ostatní plocha, o výměře 
cca 200 m2, k.ú. Šumbark, manželům Ladislavu Eľkovi a Heleně Eľkové, bytem 
………………………………………., za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému 
domu 

                                                                                                              
    
1345/28RM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark___________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, ostatní plocha, o výměře 157 m2, 
k.ú. Šumbark, JUDr. Pavle Promné, bytem ………………………..  
……………………………, za účelem příjezdu k rodinnému domu a zahrady                                                                                                            

 
 
1346/28RM/2015 - Elektronická dražba nemovitých věcí bez pozemků v k.ú. Dolní Suchá______        
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
  
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit odkoupení nemovitých věcí bez pozemků, a to objekt haly bez  
č.p./č.e. na pozemku parc.č. 63/6, objekt garáž bez č.p./č.e. na pozemku  
parc.č 63/4 a objekt na pozemku parc.č. 63/7  (zdemolován), inženýrské sítě-voda, 
kanalizace,  k.ú. Dolní Suchá, vedených na LV č. 594, obec Havířov  od pana 
Bronislava Moravce, bytem ……………, prodávané v elektronické dražbě  
čj. 127 EXE 2862/2014-9 
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1347/28RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení  
                                na ul. Farská“______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Farská“       
výpůjčku části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1141/1  a právo provést stavbu  v 
rozsahu cca 15 m2 stavebníkovi, statutárnímu městu Havířov, na pozemku ve 
vlastnictví manželů Ing. Karla Kotuly a Mgr. Aleny Kotulové, …………….., 
…………………., na dobu  od zahájení stavebních prací  do doby vypořádání 
trvale zastavěné části pozemku 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o výpůjčce a právu provést stavbu 

 
                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                T: 31.03.2016  
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Farská“ 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku  k.ú. Bludovice, parc. č. 1141/1,   
ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka umístěného veřejného 
osvětlení  v rozsahu cca 15 m2, dle geometrického zaměření  dokončené stavby 
povinní: manželé Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, …………………..  
…………………….., s tím že hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m2 

ochranného pásma a 500,-Kč za případné umístění sloupu na pozemku 
 
   
1348/28RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1,   
                                k.ú.  Šumbark______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku  k.ú. Šumbark, parc.  
č. 1654/1 ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka  splaškové  a dešťové 
kanalizace umístěné na pozemku v rozsahu  dle GP 1667-108/2013 a dle GP  
1708-71/2014  spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat  či odstranit 
umístěné sítě   
povinný: RAMONA real s.r.o., Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2,  
               PSČ 150 00, IČO: 278 56 208 , s tím že pozemková služebnost  
               je zřízena bezplatně, pro daňové účely je ohodnocena částkou 1000,-Kč   
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1349/28RM/2015 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01  
                                Havířov Žermanická přehrada“_______________________________________    
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 4002 „1. etapa cyklostezek – stavba 1. /01  
Havířov – Žermanická přehrada“,      
 
1. výpůjčku části  pozemku k.ú. Bludovice, parc. č.  1031 ostatní plocha, ostatní  
    komunikace, v rozsahu  cca 3 m2, včetně  práva provést stavbu  stavebníkovi,  
    statutárnímu  městu Havířov,  
    vlastníci pozemku: manž. Ing. Václav Kantor, Marie Kantorová,  
    …………………………………………,  
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu  
    vlastnického práva k trvale zastavěné části pozemku ve prospěch stavebníka 
 
2. výpůjčku části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  925/1 ostatní plocha,  
    jiná plocha, v rozsahu cca 11 m2, včetně práva provést stavbu  stavebníkovi,   
    statutárnímu  městu Havířov,        
    vlastník pozemku: Kristina Černá, …………………………………,  
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického  
    práva k trvale zastavěné části pozemku ve prospěch stavebníka 
 
3. výpůjčku části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  888 orná půda,   
    v rozsahu cca 99 m2, včetně práva provést stavbu  stavebníkovi,  statutárnímu   
    městu Havířov,      
    vlastník pozemku: Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov – Bludovice,  
    Farská 302/2, Havířov – Bludovice, IČO: 452 15 618   
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického  
    práva k trvale zastavěné části pozemku ve prospěch stavebníka      
 
4. výpůjčku části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  1037/1 orná půda, v rozsahu  
    cca 168 m2, včetně práva provést stavbu  stavebníkovi,  statutárnímu  městu  
    Havířov,        
    vlastník pozemku: Romana Kohnová, ……………………………………..,  
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického  
    práva k trvale zastavěné části pozemku ve prospěch stavebníka 
 
5. výpůjčku části  pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 890 orná půda,  v rozsahu  
    cca 35 m2, a  části parc. č. 900/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 
    cca 77m2, včetně práva provést stavbu stavebníkovi,  statutárnímu  městu  
    Havířov,      
    vlastníci pozemků: Stanislaw Waclawik, Ing.Andrzej Waclawik, ………….  
    ………………………………,   
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického 
    práva k trvale zastavěné části pozemků ve prospěch stavebníka 
 
6. výpůjčku části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  924 ostatní plocha, jiná 
    plocha, v rozsahu cca 61 m2,  včetně práva provést stavbu stavebníkovi,   
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    statutárnímu  městu Havířov,  
    vlastník pozemku: Marek Zajac, …………………………………       
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického  
    práva k trvale zastavěné části pozemků ve prospěch stavebníka  s tím, že  
    ve smlouvě o  výpůjčce pozemku bude uveden  závazek města,   
    zřídit v budoucnu ve prospěch vlastníka úplatné věcné břemeno sjezdu  
    na přilehlou pozemní komunikaci v majetku města    
  
7. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku a budoucí kupní  
    smlouvě, č. 963/OSM/10 ze dne 9. 9. 2010, k části pozemku k.ú. Bludovice,  
    parc. č. 896/37 orná půda, 899 orná půda, parc. č. 898 zastavěná plocha  
    a nádvoří,   s udělením práva provést stavbu,  
    vlastníci pozemků: manž. Jaroslav Křibík, Miroslava Křibíková,  
    ……………………………………….   
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického 
    práva k trvale zastavěným částem pozemků ve prospěch stavebníka s tím,  
    že ujednání týkající se budoucího výkupu pozemků zůstávají beze změn      
 
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku a budoucí kupní 
    smlouvě, č. 717/OSM/09 ze dne 2. 6. 2009, k části pozemku k.ú. Bludovice,  
    parc. č. 1015/1 lesní pozemek,  s udělením práva provést stavbu,  
    vlastník pozemku: PhDr. Anna Pietrová,  ……………………………,  
    doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu vkladu vlastnického  
    práva k trvale zastavěné části pozemku ve prospěch stavebníka s tím,  
    že ujednání týkající se budoucího výkupu pozemků zůstávají beze změn      
  
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,  
podpisem smluv a dodatků ke smlouvám   

 
                                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                               T: ke stavebnímu řízení  
 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit část usnesení ZMH č. 1203/23/ZM/10, ze dne 21. 6. 2010, kterým byl 
schválen pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa  
Havířov – Žermanická přehrada“ výkup pozemku parc. č.  924, k.ú. Bludovice,  
o výměře cca 61 m2,  
ve vlastnictví: Marka Zajace, ……………………………………       
kupní cena: dle platných cenových předpisů  438,27 Kč /m2 s tím, že zároveň 
budou kompenzovány zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné 
komunikace ve výši 50%, maximálně však 40.000,- Kč, na základě předloženého 
vyčíslení skutečných nákladů a po předložení dokladu o uvedení sjezdu do 
trvalého užívání.         
schválit pro účely realizace stavby č. 4002  „1. etapa cyklostezek – stavba 1. /01  
Havířov – Žermanická přehrada“      
1. výkup části  pozemku k.ú.  Bludovice ,   parc. č.  1031 ostatní plocha, ostatní  
    komunikace, v rozsahu  cca 3 m2, dle zaměření dokončené stavby,  
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    vlastníci pozemku: manž. Ing. Václav Kantor, Marie Kantorová,  
    ………………………………….,  
    kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 3 m2 celkem  
    cca 900,-Kč.     
2. výkup části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  925/1 ostatní plocha,  
    jiná plocha,  v rozsahu cca 11 m2, dle zaměření dokončené stavby,        
    vlastník pozemku: Kristina Černá, …………………………………..,  
    kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 11 m2 celkem  
    cca 3.300,-Kč.   
3. výkup části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  888 orná půda,  v rozsahu  
    cca 99 m2, dle zaměření dokončené stavby        
    vlastník pozemku: Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov – Bludovice,  
    Farská 302/2, Havířov – Bludovice, IČO: 452 15 618   
    kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 99 m2 celkem  
    cca 29.700,-Kč.   
4. výkup části  pozemku k.ú.  Bludovice,   parc. č.  1037/1 orná půda,  v rozsahu  
    cca 168 m2, dle zaměření dokončené stavby,        
    vlastník pozemku: Romana Kohnová, ……………………………………,  
    kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 168 m2 celkem  
    cca 50.400,-Kč.   
5. výkup částí  pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 890 orná půda,  v rozsahu  
    cca 35 m2 a  části parc. č. 900/3 o  výměře cca 77m2,  dle zaměření dokončené  
    stavby,         
    vlastníci pozemků: Stanislaw Waclawik, Ing.Andrzej Waclawik, ………… 
    …………………………………….,   
    kupní cena: dle požadavku vlastníků ve výši 560,-Kč/m2, tj. při výměře  
    cca 112 m2 cca 62.720,- Kč s tím, že cena bude navýšena dle % míry roční  
    inflace dále  také o alikvotní podíl případného navýšení daně z nemovitosti 
    připadající na 1m2 a zároveň bude sjednaná kupní cena vztažena k aktuálnímu  
    kurzu EUR a USD ze dne 14. 12. 2015 a při změně kurzu uvedených měn  
    o více než +5% bude sjednaná kupní cena za 1m2  adekvátně přepočítána 
6. výkup části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  924 ostatní plocha, jiná plocha, 
    v rozsahu cca 61 m2, dle zaměření dokončené stavby,     
    vlastník pozemku: Marek Zajac, …………………………….       
    kupní cena: dle požadavku vlastníka ve výši 1000,-Kč/m2 tj. při výměře  
    cca 61 m2 celkem cca 61.000,- Kč  s tím, že vlastník  nebude požadovat  
    kompenzaci za zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné komunikace  
    ve výši 50%, maximálně však 40.000,- Kč, která měla být poskytnuta na  
    základě výše zrušeného usnesení ZMH č.1203/23/ZM/10,  ze dne 21. 6. 2010    

 
 
1350/28RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví  
                                Ing. arch. Niny Šťastné______________________________________________ 
                                                  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
trvat na původních usneseních č. 1105/25ZM/2014 bod 55 ze dne 7. 4. 2014   
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a  č. 288/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 ve věci rozsahu zřízení pozemkové 
služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č. 562/3, 563/1, 566, 568,  
k.ú. Dolní Datyně, ve vlastnictví Ing. arch. Niny Šťastné, bytem  
…………………………………………. 

 
 
1351/28RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 2733, k.ú. Dolní Suchá____   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2733, k.ú. 
Dolní Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve 
výši 2.250,- Kč + DPH, o výměře 18 m2, vodovodní přípojky za jednorázovou 
úhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH, o výměře 18 m2 dle GP č. 1239 – 183 a/2015 ze 
dne 4. 11. 2015 a sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, o 
výměře 12 m2 dle GP č. 1239 – 183 b/2015 ze dne 4. 11. 2015 ve prospěch 
vlastníků pozemku parc. č. 1975/2, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 
427, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Milan Holaň a Marta 
Holaňová, oba bytem ………………………………., na dobu neurčitou 

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

                                                                                             
Z: vedoucí OSRM 

                                                                                             T: 31.03.2016 
 
 
1352/28RM/2015 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s._________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti energetického vedení 
k pozemkům v majetku města a to parc.č.1315/5, 1315/6, 1400/24, 1400/27, 
1400/28, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, provozování, 
opravování a udržování horkovodní přípojky jako součásti soustavy zásobování 
tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení v rámci stavby „ ZDS HA 
Teplofikace školy na ul. Kpt. Jasioka“ za jednorázovou úhradu ve výši 30.000,- Kč 
+ DPH, o výměře 150 m2 dle GP č. 2947 - 148/2015 ze dne 1. 7. 2015, na dobu 
neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem: 
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                          
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.03.2016 
 
 
1353/28RM/2015 - Zřízení věcného  břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 
    města a to parc.č. 2170/25, 2170/29, 2171, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, 
    umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy  
    podzemního kabelového vedení AYKY 3x120+70 v chráničce DVR 110,  
    IV – 12 – 8010035/VB2, Havířov 2150/10, Taraba, NNk za jednorázovou  
    úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 20 m2 dle GP č. 4027 – 104/2015  
    ze dne 30. 7. 2015, na dobu neurčitou 
 
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 982, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování  
    a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového  
    vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110, IP – 12 – 8016529/VB3, Havířov,  
    651/4, Onderka, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH,  
    o výměře 12 m2 dle GP č. č. 4037 - 159/2015 ze dne 1. 9. 2015, na dobu  
    neurčitou 
 
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 1888/4, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, provozování  
    a udržování energetického zařízení distribuční soustavy zemního kabelového  
    vedení NNK, IV – 12 – 8009919, Havířov, p.č. 1661/2, Waclawik, NNK  
    za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 19,40 m2 dle GP č.  
    č. 1717 - 88/2015 ze dne 28. 7. 2015, na dobu neurčitou 
 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,  
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.03.2016 
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1354/28RM/2015 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o._______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2231/4, 
2306/1, 2638/2, 2661, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat 
a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení „Reko MS Havířov- Na Michalůvce+1, číslo stavby 57992“ včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve 
výši 184.258,- Kč + DPH, o výměře 921,29 m2 dle GP č. 2964-567/2015 ze dne 
6.10. 2015, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti RWE GasNet, 
s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO : 272 95 567, 
zastoupen RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem: Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1, PSČ 602 00, IČO: 279 35 311 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                        
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.03.2016 
 
 
1355/28RM/2015 - Zřízení věcných břemen - služebností ve prospěch Moravskoslezského kraje_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene - služebnosti ke služebnému pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 2265/1, k.ú. Havířov-město ve prospěch každého vlastníka  
    panujícího pozemku parc.č. 2230/62, k.ú. Havířov-město spočívající v právu  
    zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
    kanalizace na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný  
    pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami  
    a odstraněním uvedených přípojek v rámci stavby “Novostavba domova pro  
    osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“ v rozsahu dle GP  
    č. 2065 – 13/2015 ze dne 20. 8. 2015, 
 
2. zřízení věcného břemene - služebnosti ke služebnému pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 2265/1, k.ú. Havířov-město ve prospěch každého vlastníka  
    panujícího pozemku parc.č. 2230/62, k.ú. Havířov-město spočívající v právu  
    umístění a provozování sjezdu na služebném pozemku a v právu vstupovat  
    a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním a provozováním sjezdu 
    v rámci stavby “Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením  
    Benjamín v Havířově“ v rozsahu dle GP č. 2067 - 13/2015 ze dne 27. 8. 2015,  
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to vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemene ve 
výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch současného vlastníka panujícího pozemku, 
jímž je Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,  
IČO: 708 90 692,  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností 

                                                                                          
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31.03.2016 
 
 
1356/28RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice________________ 
                    

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 524/101, kat. území Bludovice o výměře 15 m2 ,  
paní Michaele Číkové, bytem ………………………………………….,  
IČO 04499794 k již  postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, 
tabákových výrobků, doplňkovým prodejem drogistického a papírenského zboží, 
potravin, nealkoholických a alkoholických nápojů mimo rozlévaných a s příjmem 
sázenek Sportky  

 
 
1357/28RM/2015 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2, k.ú. 
Šumbark, panu Lukáši Staňkovi, bytem ……………………………, za účelem 
zahrady u rodinného domu 

 
 
1358/28RM/2015 - Pronájem částí nemovitých věcí_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
    55,71 m2 v suterénu obytného domu  ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí,  
    a přístupový chodník o výměře 5 m2 na parc. č. 203/16 v k. ú. Bludovice,  
    p. Josefu Turšnerovi, IČO: 04013743,  
    jako kancelář a přístup, za podmínek: 
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    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - pozemek – nájemné 122,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
2. pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
    40,80 m2 v přízemí budovy č. p. 144, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice,  
    p. Jakubu Vrkočovi,  
    IČO: 75540815, k provozování reklamní agentury, za podmínek 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 
 
1359/28RM/2015 - Garážová stání v objektu Domu s pečovatelskou službou,  
                                ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře 19,61 m2  
    v Domě s pečovatelskou službou, ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město,  
    nájemkyni Ing. Gabriele Štefkové, dohodou k 31. 12. 2015 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 1  
    o výměře 19,61 m2 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Karvinská 1512/3,  
    Havířov-Město, pouze ke garážování osobního vozidla 
 
 3. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 5 o výměře 19,61 m2 

                                     v Domě s pečovatelskou službou, ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město,  
                                     p. Richardu Herecovi, ke  

    garážování firemního automobilu, za podmínek: 
    - nájemné 400,- Kč/m2/rok vč. DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
1360/28RM/2015 - Předání drobných staveb k hospodaření školským příspěvkovým organizacím  
                                a vynětí pozemku parc. č. 2389/1 z hospodaření Sociálních služeb města  
                                Havířova__________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. předání drobných staveb – mobiliáře v celkové pořizovací ceně 2 716 226,98 Kč  
    k  hospodaření příspěvkovým organizacím, viz níže, dle § 27, odst. 2, písm. e)  
    zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
    pozdějších předpisů: 
    - Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci, 
      IČO: 70 95 82 54 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 367 611,35 Kč 
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         -Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 – 
                                       zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 160 708,48 Kč 

    - Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 –  
      zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 85 695,10 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvkové organizaci,  
      IČO: 70958262 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 115 981,84 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 – zabudovaný  
      mobiliář v pořizovací ceně 109 128,18 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 - zabudovaný  
       mobiliář v pořizovací ceně 254 783,67 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 – zabudovaný  
      mobiliář v pořizovací ceně 88 527,96 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 – zabudovaný  
      mobiliář v pořizovací ceně 92 619,68 Kč 
    - Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 –  
      zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 45 546,90 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634- –  
      zabudovaný  mobiliář v pořizovací ceně 45 830,62 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvkové  
      organizaci, IČO: 70958203 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně  
      79 746,15 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvkové organizaci,  
      IČO: 61988588 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 101 739,60 Kč  
      pro MŠ U Školy 
    - Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 –  
      zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 157 847,28 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 –  
      zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 70 611,33 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,   
      IČO: 70958220 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 133 043,95 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvkové organizaci,  
      IČO:  70958297  -  zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 29 428,52 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvkové  
      organizaci, IČO:  70958289 - zabudovaný mobiliář v pořizovací  
      ceně 69 040,- Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci,  
      IČO: 70958246 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 96 941,05 Kč 
    - Mateřské škole Havířov-Podlesí Kosmonautů  4/1319, IČO: 61988626 -   
      Zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 197 134,10 Kč 
    - Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvkové  
      organizaci, IČO:  75027569 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně  
      120 531,01 Kč pro MŠ U Křížů 
    - Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvkové  
      organizaci, IČO: 48805271 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně  
      122 511,64 Kč pro MŠ Na Nábřeží 
    - Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové  
      organizace, IČO: 48805289 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně  
      98 004,98 Kč pro MŠ Frýdecká 
    - Sociálním službám města Havířova, IČO:  60337583 - zabudovaný  
      mobiliář v pořizovací ceně 73 213,59 Kč pro jesle Edisonova 
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2. vynětí pozemku parc.č. 2389/1,  k. ú. Šumbark, z hospodaření příspěvkové  
    organizace Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 
vzít na vědomí skutečnost, že v souvislosti s investiční akcí 14035 - zateplení 
fasády MŠ Topolů v Havířově - Prostřední Suchá a akcí 15028 - instalace 
odsávacího potrubí vzduchotechniky v MŠ Občanská v Havířově - Dolních 
Datyních došlo ke zvýšení účetních hodnot obou svěřených budov: 
- budovy MŠ U Topolů č. p. 688, se kterou hospodaří příspěvková organizace  
  Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvkové  
  organizaci,  IČO: 70958203, o částku 1 385 581,- Kč 
- budovy MŠ Občanská č. p. 76, se kterou hospodaří příspěvková organizace  
  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové  
  organizace, IČO: 48805289, o částku 48 231,- Kč. 

                                                                                                                               
 
1361/28RM/2015 - Majetek nepatrné hodnoty po zemřelé__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova   
vzít na vědomí skutečnost, že statutárnímu městu Havířov má připadnout majetek 
nepatrné hodnoty po zemřelé paní Miluši Bulawové, naposledy bytem  
………………………………………. 
neschválit přijetí majetku nepatrné hodnoty a odmítnout tak majetek zůstavitelky, 
paní Miluše Bulawové, který představuje: 
 
1. spoluvlastnický podíl ve výši 17/52416 na pozemcích:  
    parc. č. 359/5, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 72 m2, parc. č. 726,  
    zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, parc. č. 711/112, ostatní plocha  
    o výměře 181 m2, 711/113, ostatní plocha o výměře 214 m2, parc. č. 711/125,  
    ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 711/136, ostatní plocha o výměře 25 m2,  
    parc. č.  711/141, ostatní plocha o výměře 155 m2, parc. 711/214, ostatní plocha  
    o výměře 30 m2, parc. 711/215 ostatní plocha o výměře 15 m2, parc. č. 711/235,  
    ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 711/286, orná půda o výměře  
    95 m2, parc. č. 1857, ostatní plocha o výměře 67 m2, parc. č. 6068, ostatní  
    plocha o výměře 21 m2; vše v katastrálním území Jevišovice, obec Jevišovice,  
    okres Znojmo, zapsané na listu vlastnictví č. 192;  obvyklá cena ke dni úmrtí  
    = 13,53 Kč, zatížených exekučním příkazem k prodeji nemovitosti 
2. spoluvlastnický podíl ve výši 119/15288  na pozemcích: 
    parc. č. 351/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2, zastavěný   
    zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č. p.,  parc. č.352/1, zastavěná plocha 
    a nádvoří o výměře 138 m2, zastavěný zemědělskou stavbou jiného vlastníka,  
    bez č. p.,  parc. č. 730, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2, zastavěný  
    zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č. p., parc. č. 711/103, ostatní plocha  
    o výměře 1051 m2,  parc. č. 711/142, ostatní plocha o výměře 78 m2,  parc.  
    č. 711/147, ostatní plocha o výměře 64 m2,  parc. č. 711/148, ostatní  
    plocha o výměře 42 m2, parc. č. 711/151, ostatní plocha o výměře 89 m2,  
    parc. č. 1896, ostatní plocha o výměře 21 m2;   vše v katastrálním území  
    Jevišovice, obec Jevišovice, okr. Znojmo, zapsané na listu vlastnictví č. 468;  
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    obvyklá cena ke dni úmrtí = 524,- Kč, zatížených exekučním příkazem k prodeji  
    nemovitosti 
3. finanční hotovost v celkové výši 1 238,29 Kč 

 
 
1362/28RM/2015 - Prodej vraku osobního vozidla Škoda Octavia, RZ KIS  51-65______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
prodej vraku osobního vozidla Škoda Octavia, RZ  KIS  51-65,  VIN: 
TMBJK01U1Y8275213 inventární číslo 600002200025, rok výroby a prvního 
uvedení do provozu: 1999,  pořizovací cena: 425 132,50 Kč, zůstatková cena: 
21 256,63 Kč,  formou internetové aukce prostřednictvím společnosti Total Car, s. 
r. o., IČ: 24699071, sídlo Praha 4, K Vltavě 410/23, PSČ: 143 00 

 
 
1363/28RM/2015 - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  
                                v Moravskoslezském kraji“___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava,  IČO 70890692, ve znění přílohy 
pověřit pana Bc. Daniela Pawlase, primátora města, podpisem Smlouvy  
o spolupráci 

 
Z: vedoucí OSRM 

                                                                                 T: 31.12.2015 
 
 
1364/28RM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.11.2015  
dle přílohy. 
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1365/28RM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku  
                                po rozpočtových úpravách č. VI_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit snížení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 3 000 tis. Kč dle přílohy  

 
 
1366/28RM/2015 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 – Dodatek č.1__ 
     

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 
826/OIV/2013 mezi statutárním městem Havířov a společností Asental Land, 
s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy č.1 
pověřit Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 mezi 
statutárním městem Havířov a společností Asental Land, s.r.o., IČ: 27769143  
dle přílohy č.1 

 
 
1367/28RM/2015 - OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ (číslo  
                                Stavby 14011) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 701/OSRM/2015 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 24.382,35 Kč bez DPH   
    (- 29.502,64 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1  
   
2. změny položkového rozpočtu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo  
    č. 701/OSRM/2015 související s bodem 1 tohoto usnesení  
 
3. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 na provedení  
    stavby „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“, v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto  
    usnesení, se společností HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217,  
    150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku 
č. 4 ke Smlouvě o dílo 701/OSRM/2015 ze dne 29.7.2015 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 701/OSRM/2015 ze dne 
29.7.2015 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OSRM 
          T: 12/2015 
 
 
1368/28RM/2015 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,  Dolní Datyně,  
                                Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání  
                                veřejných částí kanalizačních přípojek_________________________________       
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření dodatku č. 2 k níže uvedeným smlouvám o budoucí kupní 
smlouvě, uzavřeným pro účely budoucího finančního vypořádání veřejných částí 
kanalizačních přípojek k nezastavěným pozemkům uvedených vlastníků, s tím,  
že předmětem dodatku č. 2 bude změna doby, kdy je vlastník pozemku povinen 
odkoupit od města veřejnou část přípojky, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy 
statutární město Havířov písemně sdělí vlastníkovi pozemku, že došlo ke schválení 
závěrečného vyhodnocení akce projektů  „Odkanalizování částí města  
Havířova - I.etapa (Dolní a Prostřední   Suchá)“  a „Odkanalizování částí města 
Havířova - II.etapa (Bludovice, Dolní Datyně)“ a současně vyzve vlastníka 
pozemku k uzavření kupní smlouvy                   
1. smlouva č. 484/OIV/2013,  přípojka k  parc. č. 4879, k.ú. Havířov – město,   
    vlastník pozemku: Miroslav Mikula, …………………………….        
2. smlouva  č. 1709/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.555/3, k.ú. Dolní  
    Datyně,  
    vlastník pozemku: Mgr. Martin Pindur, ……………………………… 
3. smlouva  č. 1719/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1438/2,  
    k.ú. Dolní Suchá, 
    vlastník pozemku: Ladislav Hromoda, ………………………………..  
4. smlouva  č. 1702/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2548/14,  
    k.ú. Dolní Suchá 
    vlastník pozemku: David a Ivana Hrobářovi, ……………………….,  
                                   ……………………… 
5. smlouva  č. 1715/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 84/1, k.ú. Kaňovice 
    vlastník pozemku: Benjamín a Alena Majorošovi, ……………... 
6. smlouva  č. 1718/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2233/3,  
    k.ú. Dolní Suchá 
    vlastník pozemku: Erik Pilch, ………………………..   
                                  Tamara Tylová, ……………………………….. 
7. smlouva  č. 1706/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 4921/2    
    k.ú. Havířov - Město 
    vlastník pozemku: Pavla Hýžová, ……………………………..  
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8. smlouva  č. 1713/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 884/6, k.ú. Bludovice 
    vlastník pozemku: Šárka Strmisková, ………………………….   
                                  Darina Žeravová, ………………………… 
9. smlouva  č. 1698/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 811, k.ú. Bludovice  
    vlastník pozemku: Lubomír Kutáč, ……………………………  
10. smlouva  č. 1699/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 804, k.ú. Bludovice 
      vlastník pozemku: Antonín a Jarmila Kutáčovi, ………………………..  
                                    ………………………  
11. smlouva  č. 1700/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1448/18,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, ………………………..,  
                                    …………………………….  
      byla Dohodou o převodu práv a povinností převedena na nové vlastníky  
      manželé Stanislava a Jarmilu Játiovy 
12. smlouva  č. 1701/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.  1448/6,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, ……………………….,  
                                     ……………………………..  
      byla Dohodou o převodu práv a povinností převedena na nové vlastníky    
      manželé Mgr. Aleše a Mgr. Gabrielu Turoňovy 
13. smlouva  č. 104/OIV/2013, přípojka k pozemku  parc. č. 2083/1,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Lešek Buchwaldek, ………………………………….                        
14. smlouva  č. 1977/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.2248/1,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Shepperson Olaf Hilton a Jana Sheppersonová,  
                                     …………………………………………  
15. smlouva  č. 1705/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1998,  
       k.ú. Dolní Suchá 
       vlastník pozemku: Zdeněk a Helena Chrástecký, ………………………,  
                                     ……………………….. 

                                       byla Dohodou o převodu práv a povinností převedena na nového vlastníka  
       Pavla Bočka 
16. smlouva  č. 1707/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 884/20,  
      k.ú. Bludovice 
      vlastník pozemku: Radim a Lenka Řeháčkovi, ……………………….,  
                                     …………………………….  
17. smlouva  č. 1710/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2359,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Ivo Černý, ………………………………………   
18. smlouva  č. 1711/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 4880,  
      k.ú. Havířov - Město  
      vlastník pozemku: Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora – Balwarová, 
                                    ………………………………   
19. smlouva  č. 1712/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 204, 
      k.ú. Dolní Datyně  
      vlastník pozemku: Kateřina Kohútová, ……………………………  
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1369/28RM/2015 - Výsledek kontroly v ZŠ a MŠ Na Nábřeží provedené v souvislosti s podáním   
                                 paní Milevské______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledek kontroly hospodárnosti personálních výdajů ve vazbě na provoz školní 
jídelny Základní a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace, provedené oddělením kontroly Magistrátu města Havířova dle 
důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e 
 
text odpovědi dle přílohy č. 3 

 
 
1370/28RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov__________________________________________  
                     

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
    - finanční dar ve výši 4 980,00 Kč od společnosti GAMA POWER s.r.o.,  
      Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28644824 – sportovní pomůcky  
      na školní zahradu, 
    - věcný dar ve výši 5 000,00 Kč od manželů Vilímcových, Pramenná 817,  
      735 43 Albrechtice – 2 ks fotbalových  branek z akátového dřeva,  
 
2. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  
    příspěvková organizace (IČO: 70958289) 
    - věcný dar ve výši 28 701,67 Kč od Okresní hospodářské komory Karviná,   
      Svatováclavská  97/6, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO: 60793023  
      – dětské stavebnice, 
 
3. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
    - věcný dar ve výši 150,00 Kč od p. Miroslava Janouška, ……………….  
      …………– 56 ks knih, 10 ks brožur, 28 ks periodik, 
    - věcný dar ve výši 115,00 Kč od p. Miroslavy Sztemonové, …………….  
      ……………… – 56 ks knih, 3 ks brožur, 
 
4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 
    - finanční dar ve výši 15 000,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
      společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 61974706      
       – společné vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ F. Hrubína pro veřejnost v rámci  
      společného projektu. 
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    - věcný dar ve výši 13 229,00 Kč od společnosti MOTOHAUS a.s.,  
      Ostravská 586/4, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 25816071 – čistička vzduchu  
      Winix WAC-U450, 
    - věcný dar ve výši 7 570,00 Kč od p. Marka Penhakera, ……………………..,  
      …………………… – nářadí k polytechnické výuce (svěráky, aku šroubováky,  
      ráčny se sadou bitů, sada základního nářadí PROSKIT, vrtáky, pilníky), 

 
 
1371/28RM/2015 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím s podáním žádostí  
                                a přijetím dotací____________________________________________________ 
                                           

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    název dotačního programu: Rozvojový program „Podpora logopedické prevence   
    v předškolním vzdělávání pro rok 2016“ 
    projekt: My se řeči nebojíme 
    předpokládaná výše dotace:…………..………………………..cca 39 278,00 Kč 
    financování ……..spoluúčast- dokrytí z provozních prostředků ve výši  
                                  cca 43 000,00 Kč  
 
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
    poskytovatel: Skupina ČEZ, a.s. 
    projekt: Vánoce v knihovně 
    předpokládaná výše dotace:…………..………………………..cca 20 000,00 Kč 
    financování …....spoluúčast - dokrytí z provozních prostředků cca 15 000,00 Kč 
 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    program: VISK 8/A Informační zdroje 
    projekt: Databáze Anopress IT – Mediální a vědomostní databáze 
    předpokládaná výše dotace:…..………………………………..cca 24 200,00 Kč 
    financování ……spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků cca 12 000,00 Kč 
 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    program: VISK 8/A Informační zdroje 
    projekt: Databáze Aspi fy Wolters Kluwer – právní informace 
    předpokládaná výše dotace:……………..……………………....cca 2 904,00 Kč      
    financování ……..spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků cca 1 452,00 Kč 

 
 
1372/28RM/2015 - Souhlas zřizovatele k vyřazení a pořízení investičního majetku příspěvkovými 
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_____________________ 
                     

Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
1. vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací města takto: 
    Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková  
    organizace  (IČO: 48805271) 
    - PC Comfort Primo Plus, invent. č. SMV 56/22, v pořizovací  
      ceně 40.921,75 Kč včetně DPH 
    - PC Merkury 1080, invent. č. SMV 54/22, v pořizovací ceně 69.836,00 Kč  
      včetně DPH 
 
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací města takto: 
    Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  
    (IČO: 48805475)  
    v pořizovací ceně cca 48.340,00 Kč včetně DPH: 
    - telefonní ústředna 

 
 
1373/28RM/2015 - Odměny  ředitelům  mateřských škol, základních  škol, zástupkyni  
                                statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká  a ředitelce ASTERIX  
                                – střediska volného času_____________________________________________  
                                      

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a zástupkyně 
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 
Frýdecká, příspěvková organizace, které jsou zapsány ve školském rejstříku za 2. 
pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1  
 
s c h v a l u j e  
 
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni 
statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 
Frýdecká, příspěvková organizace a ředitelce ASTERIX - střediska volného času 
Havířov, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, 
dle přílohy č. 2, a to pro: 
Bc. Miroslavu Tureckou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Bc. Zuzanu Novákovou  
Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 
příspěvková organizace  
Danu Tomicovou 
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
Bc. Yvettu Polákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
Bc. Drahomíru Smejkalovou 
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 
Evu Kubeczkovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 
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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 
Bc. 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 
Bc. 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. Moniku Gelnarovou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace 
Mgr. Dagmar Kondělkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
Mgr. Igora Zaťka 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
PaedDr. Václava Hujera 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Jiřího Kotašku 
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
Mgr. Petru Židkovou 
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 
Karviná 
Mgr. Jiřího Brabce 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
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Mgr. Alenu Kubíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
Mgr. Ivu Badurovou 
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Elišku Tomíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
PaedDr. Svatopluka Nováka 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace 
Mgr. Romana Kaderku 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimíra Kosňovského 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Blanku Helštýnovou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace 
Bc. Evu Kiedroňovou 
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

 
 
1374/28RM/2015 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o poskytnutí sponzorského daru___  
 

Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědo mí  
 
žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace,  
IČO 00844896, o poskytnutí sponzorského daru na rekonstrukci dětského oddělení 
nemocnice dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e 
 
poskytnutí sponzorského daru Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové 
organizaci, na rekonstrukci dětského oddělení nemocnice 

 
 
1375/28RM/2015 - Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční bohoslužba“__________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Apoštolské církve, sboru Havířov, IČO 63024829, o prodloužení hudební 
produkce ze dne 5. 11. 2015 dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 
 
prodloužení hudební produkce dne 24. 12. 2015 v době od 22:00 hod. do 23:00 
hod. Apoštolské církvi, sboru Havířov, IČO 63024829, pro konání Půlnoční 
bohoslužby, která se uskuteční na náměstí Republiky v Havířově 

 
 
1376/28RM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  
                                odboru školství a kultury____________________________________________ 
               

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015  
z rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 229.000,- Kč, a to formou zvýšení 
příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem 
vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 
na dofinancování výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2015/2016,  
na období září až prosinec 2015 
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 
2015 zvýšení příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole s polským 
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace  
o 229.000,- Kč 

 
 
1377/28RM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 dle přílohy č. 1 
           
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016  
dle přílohy č. 1 

 
 
1378/28RM/2015 - Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov__  
         

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové 
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organizace, IČO 00844896, o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu 
statutárního města Havířova na pořízení přístrojové techniky dle přílohy č. 1 
schválit 
1. změnu účelu použití dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov,  
    příspěvkové organizaci, IČO 00844896, ve výši 1 000 000 Kč výhradně  
    na pořízení nové přístrojové techniky, konkrétně diagnostického mikroskopu  
    pro oddělení patologie a dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou  
    ambulanci takto: 
    poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 1000 000 Kč výhradně na 
    pořízení nové přístrojové techniky, konkrétně 2 kusů diagnostického  
    mikroskopu pro oddělení patologie a 1 kusu dezinfektoru endoskopů pro  
    gastroenterologickou ambulanci  
2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  
    č. 888/OŠK/2015 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka 
podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  
č. 888/OŠK/2015 

Z: vedoucí OŠK 
 T: prosinec 2015 

 
 
1379/28RM/2015 - Žádost o povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení  
                                rozpočtové kázně na splátky__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost o  rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně občanského 
sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov se sídlem Základní škola Žákovská, 
Žákovská 1006/1, Havířov-Město, IČO: 01629751 dle přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové 
kázně uloženého platebním výměrem č.j. MMH/28709/2015 ze dne 30.3.2015 
občanskému sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov se sídlem Základní škola 
Žákovská, Žákovská 1006/1, Havířov-Město, IČO: 01629751, ve výši 75.520,- Kč, 
na splátky 4.000,- měsíčně dle upravené přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
 
1380/28RM/2015 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města___________  
 

Rada města Havířova 
 
u k l á d á         
 
náměstkovi primátora pro sociální rozvoj vyhlásit výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 
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s c h v a l u j e 
 
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e 
 
členy výběrové komise ve složení: 
předseda: Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 
členové:  Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
                Mgr. Tomáš Ptáček, člen RMH 

  Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu  
                                              majetku 
             Bc. Josef Bělica, člen RMH 
             Bc. Marek Plawny, člen ZMH 
   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury 

 
Z: vedoucí OŠK 
T: prosinec 2015 

 
 
1381/28RM/2015 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova_____ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit s účinností od 1.1.2016 nové znění zřizovacích listin dle přílohy  
č. 1-44 těchto  příspěvkových organizací města: 
1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 
2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 
3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 
6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693) 
7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710) 
8.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958254) 
9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 
11. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958289) 
12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958220) 
13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČO: 61988626) 
14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958246) 
15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 
16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace  
      (IČO: 61988588) 
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17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958297) 
18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 
19. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace  
      (IČO: 70958262) 
20. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  
      Organizace (IČO: 70958203) 
21. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  
      organizace (IČO: 75027569) 
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
      organizace (IČO: 48805289) 
23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
      organizace (IČO: 48805271) 
25. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) 
26. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
      organizace (IČO: 62331248) 
27. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958122) 
28. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
      (IČO: 62331230) 
29. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
      (IČO: 61988723) 
30. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
31. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
      (IČO: 48805424) 
32. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
      (IČO: 48805513) 
33. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 
      organizace (IČO: 70958165) 
34. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,   
      příspěvková organizace (IČO: 70958131) 
35. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  
      (IČO: 48805475) 
36. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
      organizace (IČO: 70958149) 
37. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
      okres Karviná (IČO: 61988600) 
38. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
      (IČO: 75085747) 
39. Městská knihovna Havířov (IČO: 00601250) 
40. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (IČO: 00306754) 
41. Městské kulturní středisko Havířov (IČO: 00317985) 
42. Sociální služby města Havířova (IČO: 60337583) 
43. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75139243) 
44. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb (IČO: 00847470) 
pověřit podpisem nového znění zřizovacích listin Bc. Daniela Pawlase, primátora 
města a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj  
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1382/28RM/2015 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním  
                                městem Havířov____________________________________________________  
       

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e  
 
s účinností od 1. 1. 2016 „Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Havířov“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí „Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Havířov“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 
    
1383/28RM/2015 - Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města  
                                od 1.1.2016_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
s účinností od 1.1.2016 Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými 
organizacemi města, ve znění přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi 
města, ve znění přílohy č. 1 

 
 
1384/28RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise školské RMH________________________________ 
      

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise školské Rady města Havířova v 1. pololetí roku 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 28. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.12.2015 

36 

1385/28RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise sociální a zdravotní RMH______________________ 
      

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova v 1. pololetí 
roku 2015  

 
 
1386/28RM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření  
                                za období leden – září 2015___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Zápis z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za období leden – září 2015,  
dle Přílohy č. 1 

 
 
1387/28RM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady  
                                společnosti_________________________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.,  
    se sídlem Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO  45192081  
    (dále jen „společnost“) dne 7.12.2015 od 10:00 hodin v sídle společnosti  
    CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I -Město 
2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1 

 
u k l á d á   

 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:  
bod 2.  - Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 
bod 3. - Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích jako celku – hlasovat pro schválení 
podřízení společnosti dle návrhu představenstva  dle Přílohy č. 1 

bod 4. - Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění 
stanov – zdržet se hlasování  
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1388/28RM/2015 - Souhlas obce k doplatku na bydlení____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í   
 
aby podle §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil za osobu užívající byt také osobu 
užívající ubytovací zařízení dle přílohy č. 1 s platností do 31. 12. 2015 
 
n e s o u h l a s í  
 
aby podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, Úřad práce ČR určil osobu, která využívá ubytovací zařízení, 
jako osobu užívající byt dle přílohy č. 2   
                
p o v ě ř u j e 
 
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj 

 
  Z: vedoucí OSV 

                                           T: prosinec 2015  
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora  
pro ekonomiku a správu majetku        
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 28. schůze Rady města Havířova 

konané dne 02.12.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 

II. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 28. schůzi Rady města Havířova, konané dne 02.12.2015 – II. část 

 
1389/28RM/2015 - Rekondičně-ozdravné pobyty v tuzemsku v roce 2015 – vratky za neúčast 
 
1390/28RM/2015 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2015 
 
1391/28RM/2015 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova  
                                v roce 2015 – změna usnesení  
 
1392/28RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 118. – 141.  
 
1393/28RM/2015 - Výpověď smlouvy č. 1666/OKS/2012 se společností TextilEco a.s.  
                                o umístění a provozování kontejnerů  
1394/28RM/2015 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2016 
 
1395/28RM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  
                                souvisejících kanalizací (statutární město Havířov – SmVaK Ostrava a.s.)   
       
1396/28RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH 
      
1397/28RM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatků ze psů  
 
1398/28RM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému   
                                shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
                                komunálních odpadů  
 
1399/28RM/2015 - Pronájem části nemovité věci – vinárna v I.PP v objektu Společenského  
                                domu Havířov  
               
1400/28RM/2015 - Žádost společnosti IAN PERFEKT, s.r.o. 
             
1401/28RM/2015 - Informativní zpráva o Transformačním plánu střediska Chráněné bydlení 
 
1402/28RM/2015 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena  
                                Zastupitelstva města Havířova pro r. 2016 
 
1403/28RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Velenje ve Slovinsku  
                                ve dnech 12.-15.11.2015  
 
1404/28RM/2015 - Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova  
 
1405/28RM/2015 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  
                                Havířova v roce 2016                                 
 
1406/28RM/2015 - Jmenování členů Občanské komise RMH pro část města Havířov-Podlesí 
 
1407/28RM/2015 - Jmenování členů Občanských komisí RMH pro části města Havířov-Dolní  
                                Suchá a Havířov-Životice 
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1408/28RM/2015 - Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
1409/28RM/2015 - OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ – rozhodnutí  
                                o námitkách proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
 
1410/28RM/2015 - Zapůjčení insignií na výstavu 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 28. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.12.2015 – II. část 

 
1389/28RM/2015 - Rekondičně-ozdravné pobyty v tuzemsku v roce 2015 – vratky za neúčast____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1) vrátit manželům Renatě a Juraji Bobáĺovým, bytem ……………………., 
    ……………………….. finanční částku ve výši 4.600,- Kč, jako uhrazenou  
    spoluúčast tuzemského pobytu v Hotelu Kahan, Horní Bečva v termínu  
    od 10.10. do 17.10.2015  
 
2) vrátit panu Josefu Pilárovi, bytem ………………………………… finanční  
    částku ve výši 2.300,- Kč, jako uhrazenou spoluúčast tuzemského pobytu  
    v Rodinném hotelu U Studánky v termínu od 18.10. do 25.10.2015  
 
3) vrátit panu Miroslavu Šilhavíkovi, bytem ………………………………….  
    finanční částku ve výši 2.300,- Kč, jako uhrazenou spoluúčast tuzemského  
    pobytu v Rodinném hotelu U Studánky v termínu od 18.10. do 25.10.2015  
  
u k l á d á  
 
odboru sociálních věcí poukázat finanční částku ve výši: 
1) 4.600,- Kč manželům Renatě a Juraji Bobáĺovým složenkou na adresu trvalého 
     pobytu,  a to z příjmů organizační jednotky č.7 
 
2) 2.300,- Kč panu Josefu Pilárovi složenkou na adresu trvalého pobytu,   
    a to z příjmů organizační jednotky č.7 
 
3) 2.300,- Kč panu Miroslavu Šilhavíkovi složenkou na adresu trvalého pobytu,   
    a to z příjmů organizační jednotky č.7 

 
           Z: vedoucí OSV 
          T: 10.12.2015  
 
 
1390/28RM/2015 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2015___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku 
2. hodnocení letního integrovaného rekondičního pobytu dětí s těžkým zdravotním  
    postižením a jejich zákonných zástupců  
3. hodnocení týdenních příměstských táborů dětí  
4. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  
    na Slovensku 
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5. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů na Slovensku 
6. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů v Chorvatsku 
7. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením  
    a seniorů v tuzemsku 

 
 
1391/28RM/2015 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova  
                                v roce 2015 – změna usnesení_________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu usnesení č. 262/6ZM/2015 ze dne 14. 9. 2015 v bodě k přidělení 
části výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 
ve výši ………….. nezletilému Filipu Bogdanovi, bytem …………………………,  
……………………………, na pořízení postele s úložným prostorem, který mu 
nebyl poskytnut, takto: 
přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova 
v roce 2015 nezletilým dětem Marcele, Radimovi, Radkovi a Tereze Novákovým, 
bytem …………………………………………., ve výši ……………., na 
zakoupení podlahových krytin do domácnosti.  

 
 
1392/28RM/2015 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 118. – 141.___  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
rozpočtová opatření č. 137. a 141., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 137. a 141., dle důvodové zprávy 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 118. – 136., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 111. – 141. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2015: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 837 095,12 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 890 194,94 tis. Kč 
 tř. 2 - nedaňové příjmy 41 931,55 tis. Kč 
 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 765,60 tis. Kč 
 tř. 4 - přijaté transfery 900 203,03 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 793 535,96 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 472 490,28 tis. Kč 
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z toho: odbor životního prostředí 925,67 tis. Kč 
 odbor školství a kultury 37 019,52 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 
 odbor organizační 214 800,08 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 14 712,67 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 259 722,11 tis. Kč 
 odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic 218 728,00 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy 
majetku 20 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 76 999,87 tis. Kč 
 odbor ekonomický 606 594,49 tis. Kč 

 
odbor správy a rozvoje majetku - oddělení 
strategického rozvoje 4 331,23 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 981,64 tis. Kč 
    
b) příspěvky organizacím 321 045,68 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 
 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 756,85 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 331,95 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 619,24 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 955,36 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 300,68 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 871,87 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 383,90 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 099,08 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 6 295,20 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 3 076,97 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 5 197,58 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 420,58 tis. Kč 
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 ZŠ Mládežnická 3 805,60 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 536,74 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 839,28 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 1 892,52 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 539,04 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 118,16 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 6 627,10 tis. Kč 
 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 684,23 tis. Kč 
 Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 19 337,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 45 590,29 tis. Kč 

 
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

15 729,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 35 581,00 tis. Kč 
 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 231,76 tis. Kč 
 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 
    
III. Financování celkem -41 238,06 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 
 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 
 změna stavu na bankovních účtech +101 301,94 tis. Kč 

 
 
1393/28RM/2015 - Výpověď smlouvy č. 1666/OKS/2012 se společností TextilEco a.s.  
                                o umístění a provozování kontejnerů___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpověď smlouvy č. 1666/OKS/2012, o umístění a provozování kontejnerů,  
ve znění dodatku č. 1, se společností TextilEco a.s., IČO: 281 01 766, se sídlem 
Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha - Stodůlky    
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem výpovědi smlouvy 
č. 1666/OKS/2012  

                                                                                                           Z: vedoucí OKS 
                                                                                               T: 12/2015 
 
 
1394/28RM/2015 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2016____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2016 ve znění dle přílohy 
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u k l á d á  
 
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období 2016 společnosti 
Technické služby Havířov a.s. 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2015 
 
 
1395/28RM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  
                                souvisejících kanalizací (statutární město Havířov – SmVaK Ostrava a.s.)____   
       

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci dle důvodové zprávy o postupu při přípravě Dodatku č. 3 k Dohodě o 
vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 
mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
Ostrava a.s., IČO: 45193665 v souvislosti se změnami v rozsahu kanalizací      
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov a 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČO: 45193665  
ve znění dle přílohy 
pověřit náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  
k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací  
č. 2/OKS/2012   

 
                                                                                                 Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 12/2015 
 
 
1396/28RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH______________________________ 
      

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sportovní Rady města Havířova za rok 2015  
dle předložených příloh 
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1397/28RM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatků ze psů________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů ve znění přílohy.  

 
 
1398/28RM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému   
                                shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
                                komunálních odpadů________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve znění přílohy. 

 
 
1399/28RM/2015 - Pronájem části nemovité věci – vinárna v I.PP v objektu Společenského  
                                domu Havířov______________________________________________________  
               

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení doby nájmu části nemovité věci – prostory k podnikání - vinárna 
„Prestige club“ v I.PP  v objektu Společenského domu v Havířově - Město,  
Dlouhá tř. 471/19, ve správě Městského kulturního střediska Havířov, IČ: 
00317985, společnosti IAN PERFEKT, s.r.o., IČ: 26840341, se sídlem  
Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 385/99, – od 1. 12. 2015 do 30. 6. 2016,  
dle důvodové zprávy   

 
 
1400/28RM/2015 - Žádost společnosti IAN PERFEKT, s.r.o._______________________________ 
             

Rada města Havířova  
 
b e r e    n a   v ě d o m í  
 
1. žádost společnosti IAN PERFEKT, s.r.o., IČ: 26840341, se sídlem  
    Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 385/99, o prodloužení doby nájmu  
    části nemovité věci - prostor určený k podnikání v I.PP v objektu Společenského 
    domu, Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město, dle přílohy. 
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2. vyjádření Městského kulturního střediska Havířov. IČ: 00317985, k zajištění  
    technického zabezpečení prostor v I.PP Společenského domu Havířov určených  
    k podnikání, dle důvodové zprávy 

 
 
1401/28RM/2015 - Informativní zpráva o Transformačním plánu střediska Chráněné bydlení___ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
zprávu příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, IČ 00847470, se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí  
o výstupu z projektu Podpora transformace chráněného bydlení Santé.  

                                                                                                                    
 
1402/28RM/2015 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena  
                                Zastupitelstva města Havířova pro r. 2016______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 
člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném 
poměru, paušální částkou pro r. 2015 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 

 
 
1403/28RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Velenje ve Slovinsku  
                                ve dnech 12.-15.11.2015______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Velenje ve Slovinsku ve dnech  
12.-15.11.2015, dle důvodové zprávy 

 
 
1404/28RM/2015 - Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova_______________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
návrh pana Ing. Jiřího Martinka na změnu v Kontrolním výboru ZMH dle 
důvodové zprávy 



 
USNESENÍ 

z 28. schůze Rady města Havířova 
konané dne 02.12.2015 

48 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
odvolat pana Pavla Rapanta z funkce člena Kontrolního výboru ZMH  
zvolit jako nového člena Kontrolního výboru ZMH pana Ing. Jakuba Holisze.  

 
 
1405/28RM/2015 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  
                                Havířova v roce 2016________________________________________________                                 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2016 takto: 
 
25. 01. 2016  
22. 02. 2016  
18. 04. 2016 
27. 06. 2016 
26. 09. 2016 
19. 12. 2016  
      
s c h v a l u j e 
 
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2016 takto: 

 
13. 01. 2016 27. 07. 2016 
27. 01. 2016 24. 08. 2016 
10. 02. 2016 14. 09. 2016 
02. 03. 2016 05. 10. 2016 
23. 03. 2016 26. 10. 2016 
06. 04. 2016 16. 11. 2016 
27. 04. 2016 30. 11. 2016  
18. 05. 2016 07. 12. 2016 
15. 06. 2016 21. 12. 2016 
29. 06. 2016  

 
 
1406/28RM/2015 - Jmenování členů Občanské komise RMH pro část města Havířov-Podlesí____ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
1. předsedu občanské komise Havířov-Podlesí   JUDr. Bronislava Bujoka  
    od 1. 1. 2016 
 
2. členy Občanské komise Havířov-Podlesí: 
    Ivu Tomanovou 
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    Martina Taussiga 
    Mgr. Rudolfa Šimka 
    Martina Porembského 
    Marka Světničku, DiS. 
    Ing. Jana Szturce 
    Jaroslava Brodu 
    PhDr. Ladislava Malíka 

                                    od 1. 1. 2016 
  
u k l á d á 
 
informovat předsedu a členy občanské komise RMH pro část města  
Havířov-Podlesí o tomto rozhodnutí Rady města Havířova 

 
                                                                                                       Z: vedoucí OKP 
                                                                                                       T: 12/2015 
 
 
1407/28RM/2015 - Jmenování členů Občanských komisí RMH pro části města Havířov-Dolní  
                                Suchá a Havířov-Životice____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
členy Občanských komisí Havířov-Dolní Suchá a Havířov-Životice 
- Ing. Bohuslav Niemiec -  Občanská komise RMH pro část města  
                                            Havířov - Dolní Suchá  
- Vojtěch Filsák - Občanská komise RMH pro část města Havířov Životice  
 
u k l á d á 
 
informovat předsedu a jmenované členy občanských komisí RMH pro části města 
Havířov-Dolní Suchá a Havířov-Životice o tomto rozhodnutí Rady města Havířova 

 
                                                                                                          Z: vedoucí OKP 
                                                                                                          T: 12/2015 
 
 
1408/28RM/2015 - Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 14. prosince 2015 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  
dle přílohy s úpravou dle návrhu členů RMH 
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1409/28RM/2015 - OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ – rozhodnutí  
                                o námitkách proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
obsah námitek stěžovatele Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07  Praha, Na 
Příkopě 969/33, IČO: 45244782, proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z účasti 
v zadávacím řízení OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ ve 
znění přílohy č. 1 
 
n e v y h o v u j e 
 
námitkám stěžovatele Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07  Praha, Na Příkopě 
969/33, IČO: 45244782, proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z účasti 
v zadávacím řízení OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ 
z důvodů uvedených v příloze č. 2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí o 
námitkách 
 
u k l á d á 
 
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli a informaci o podaných námitkách 
druhému uchazeči  

 
Z: vedoucí OPS 

          T: 4.12.2015 
 
 
1410/28RM/2015 - Výpůjčka majetku statutárního města Havířov 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
výpůjčku insignií primátora statutárního města Havířova (řetěz, pečetidlo, 
standarta) a praporu statutárního města Havířova Zemskému archivu v Opavě,  
IČO 70979057, se sídlem Sněmovní 2/1, 74601 Opava-Město, organizační složce 
Státnímu okresnímu archivu v Karviné, se sídlem Fryštátská 55/17, 3301  
Karviná-Fryštát, na výstavu k 60. výročí založení města Havířova na dobu  
od 3.12.2015 do konce výstavy 
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p o v ě ř u j e  
 
primátora města podpisem smlouvy o výpůjčce  
 

Z: vedoucí OKP 
T: 12/2015 

 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora  

pro ekonomiku a správu majetku  
       

    



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/112 041/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  
DATUM: 21.12.2015 
 
 
 
 
 
 

 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 29. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.12.2015 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

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

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 29. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.12.2015  

 
1411/29RM/2015 - Zvolení ověřovatele 29. schůze RMH, konané dne 16.12.2015 
 
1412/29RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 28. schůze RMH, konané dne 02.12.2015  

         
1413/28RM/2015 - Schválení programu 29. schůze RMH, konané dne 16.12.2015 
 
1414/29RM/2015 - Kontrola plnění usnesení pro 29. RMH 
 
1415/29RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
1416/29RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 
1417/29RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – otevřený dopis zaměstnankyně (revokováno) 
 
1418/29RM/2015 - Mimořádná přidělení obecních bytů        
 
1419/29RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů        
 
1420/29RM/2015 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Petra Bartošíková        
 
1421/29RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Miloslav Mervart         
 
1422/29RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                                bytům v majetku města Havířova –  Bohuslava Linhartová        
 
1423/29RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
1424/29RM/2015 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Libuše Nitrová     
 
1425/29RM/2015 - Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města  
                                Dolní Suchá – stoka EA-3“             
 
1426/29RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní  
                                výchovy, dětské dopravní hřiště“  
 
1427/29RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 714/1, k.ú. Dolní Datyně   
 
1428/29RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark- změna  usnesení   

 
1429/29RM/2015 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice, do doby vypořádání  
                                dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce stávajícího a výstavba  
                                nového - 1.etapa“           
 
1430/29RM/2015 - Žádost o snížení nájemného společnosti MS steel s.r.o.   
 
1431/29RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže 



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

3 

1432/29RM/2015 - Pronájem částí nemovitých věcí 
 
1433/29RM/2015 - Žádost o snížení výměry pronajatých prostor 
 
1434/29RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy 
  
1435/29RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
 
1436/29RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku 
 
1437/29RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                                – p. Jindřich Juřica 
 
1438/29RM/2015 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na  
                                projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. etapa“ 
 
1439/29RM/2015 - Aktualizace žádostí o dotaci na projekty „Rekonstrukce ZŠ Zelená, Havířov“    
                                a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířov“ v rámci programu MŠMT  
                                č. 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol  
                                zřizovaných územně samosprávnými celky  
 
1440/29RM/2015 - Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3, Havířov - Přestavba dvou  
                                bytů na byty bezbariérové 
 
1441/29RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov  
 
1442/29RM/2015 - Udělení souhlasu se změnou názvu projektu a s podáním žádostí a přijetím  
                                dotací příspěvkovými organizacemi 
 
1443/29RM/2015 - Udělení souhlasu s odpisem pohledávky příspěvkovou organizací zřízenou   
                                statutárním městem Havířov  
 
1444/29RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka 
 
1445/29RM/2015 - Návrh na stanovení platu  ředitelům MŠ „U kamarádů“, MŠ Přímá,  ZŠ  
                                a MŠ Frýdecká, ZŠ Jarošova, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ a MŠ Na Nábřeží  
                                od 1.1.2016 
 
1446/29RM/2015 - Realizace projektu ,,Místní akční plán vzdělávání“ 
 
1447/29RM/2015 - Podmínky účasti na rekondičně-ozdravných pobytech a příměstských  
                                táborech v roce 2016  
 
1448/29RM/2015 - Půlnoční bohoslužba – schválení peněžitého daru  
      
1449/29RM/2015 - Řízení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení  
                                Havířov do doby jmenování nového ředitele 
 
1450/29RM/2015 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2016 
 



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

4 

1451/29RM/2015 - Cena pro stočné na rok 2016 
 
1452/29RM/2015 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2016 Technických služeb Havířov a.s. 
                                 (TSH a.s.)   
 
1453/29RM/2015 - Zpráva o ceně tepla pro rok 2016  
 
1454/29RM/2015 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených v období  
                                červen – listopad 2015 
 
1455/29RM/2015 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015 
 
1456/29RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 4 Územního 
                                 plánu Orlové  
 
1457/29RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního bytu v domě zvláštního určení  
                                – Kubíčková Taťána 
 
1458/29RM/2015 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů   
 
1459/29RM/2015 - Návrh na stanovení platu  ředitelce SANTÉ – centrum ambulantních  
                                a pobytových sociálních služeb od 1.1.2016 
 
1460/29RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, p.o. 
 
1461/29RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
 
1462/29RM/2015 - Souhlas s přijetím navýšení účelové dotace pro příspěvkovou organizaci  
                                Sociální služby města Havířova určené k dofinancování sociálních služeb  
                                pro rok 2015 a s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
1463/29RM/2015 - Souhlas s přijetím nepeněžního daru 
 
1464/29RM/2015 - Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – „Fyzická ostraha majetku  
                                 a provozu objektu Kino Centrum Havířov“ 
 
1465/29RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RmH 
 
1466/29RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH 
 
1467/29RM/2015 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem  
                                Havířov od 1.1.2016 
 
1468/29RM/2015 - „Výběr pojišťovacího makléře“ 
 
1469/29RM/2015 - Změna v Komisi pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady  
                                města Havířova  
 
1470/29RM/2015 - Jmenování člena komise rozvojové Rady města Havířova 



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

5 

1471/29RM/2015 - Vypořádání výsledku veřejnoprávní kontroly provedené na příspěvkové  
                                  organizaci ZŠ Žákovská  
 
1472/29RM/2015 - Revokace usnesení č. 1417/29RM/2015 – Městská realitní agentura, s.r.o.  
                                 – rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady – otevřený  
                                 dopis zaměstnankyně 
 
1473/29RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – otevřený dopis zaměstnankyně   
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.12.2015  

 
1411/29RM/2015 - Zvolení ověřovatele 29. schůze RMH, konané dne 16.12.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 29. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 16.12.2015 

                               Bc. Josefa BĚLICU 
 
 
1412/29RM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 28. schůze RMH, konané dne 02.12.2015_________  

         
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatele zápisu z 28. schůze RMH, konané dne 2. prosince 2015  

 
 
1413/28RM/2015 - Schválení programu 29. schůze RMH, konané dne 16.12.2015______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 29. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.12.2015  
dle upravené přílohy 

 
 
1414/29RM/2015 - Kontrola plnění usnesení pro 29. RMH 
 

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

 
19/2RM/2014 Výpůjčka a převod pozemků Moravskoslezskému kraji 
615/14RM/2015 Nájem pozemků pro účely stavby: IPRM pro IOP „Zóna 

Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ 
1062/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce 

MK Anglická“       



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

7 

1171/23RM/2015 Služebnost umístění a provozování horkovodní předávací 
stanice 

1181/23RM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní 
dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy 
středních škol  

1220/24RM/2015 Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   
1342/28RM/2015 Záměr rekolaudace a úpravy bytových prostor v domě na 

ul. Obránců míru 619/3, Havířov – Šumbark 
 

v y p o u š t í 
 

4417/64RM/2013 Souhlas zřizovatele s přijetím finanční podpory z OP LZZ 
Domovem seniorů Havířov, p.o.         

4676/69RM/2013 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: "Centrum 
dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště, Havířov - 
Šumbark"          

1126/22RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na 
projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. 
etapa“ 

1136/22RM/2015 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Havířova na rok 2015                              

1218/24RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti    
1289/26RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 2105/505, k.ú. Šumbark 
1294/26RM/2015 Zřízení věcného  břemene ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a.s. 
1300/26RM/2015 OŘ/20/OSRM/15 - „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ 

(číslo stavby 14011) - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
dílo č. 701/OSRM/2015 

1301/26RM/2015 OŘ/18/OSRM/15 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická 
přehrada - I. etapa“ - Dodatek č. 1 

1309/26RM/2015 Schválení darovací smlouvy – finanční podpora (dar) 
z Nadace ArcelorMittal na výsadbu cibulovin v areálu 
Zámku Havířov 

1315/26RM/2015 Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – 
Restaurace v Kulturním domě Petra Bezruče Havířov 

1324/26RM/2015 Změna úředního dne 31. 12. 2015 a jeho náhrada 
1330/27RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu koncepce 

„Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – 
Ostrava/ Karviná/ Frýdek – Místek 

1333/27RM/2015 Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem 
Havířov a čínským městem Nanjing_ 

1380/28RM/2015 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 
města 

1388/28RM/2015 Souhlas obce k doplatku na bydlení 
1389/28RM/2015 Rekondičně-ozdravné pobyty v tuzemsku v roce 2015 – 

vratky za neúčast 
1406/28RM/2015 Jmenování členů Občanské komise RMH pro část města  

Havířov-Podlesí 
1407/28RM/2015 Jmenování členů Občanských komisí RMH pro části města 

Havířov-Dolní Suchá a Havířov-Životice 
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1409/28RM/2015 OŘ/42/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč“ – 
rozhodnutí o námitkách proti vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení 

1410/28RM/2015 Výpůjčka majetku statutárního města Havířov 
 
 
1415/29RM/2015 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
- č.1, o velikosti 0+1, na ulici  Uzavřená 1010/6  Havířov- Město  
  ……………………….. 
- č.32, o velikosti 1+1, na ulici Moskevská 1104/1e Havířov- Město  
  ……………………… 
- č.28, o velikosti 1+2, na ulici Kubelíková 1316/10 Havířov- Podlesí  
  ………………………. 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1097/4 Havířov- Šumbark  
  ……………………..  
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1155/23  Havířov- Město  
  ……………………. 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Moskevská 1122/4  Havířov- Město  
  ……………………… 
- č.5,  o velikosti 1+3, na ulici 17.listopadu 1105/24  Havířov- Podlesí  
  ……………………… 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 479/35  Havířov- Šumbark  
  ……………………… 
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 384/18 Havířov- Šumbark  
  ……………………… 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 422/8  Havířov- Šumbark  
  ……………………… 
- č.7, o velikosti 1+4, na ulici Slezská 770/5  Havířov- Město  
  ……………………… 
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu 

 
  Z: ředitel MRA, s.r.o. 
                                                            T: 1.1.2016 
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1416/29RM/2015 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení 
povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    společností Městská realitní agentura, s.r.o.,  jednotlivým  nájemcům  
    v období od 1.12.2015 a 15.12.2015  na  základě  samostatného  
    usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3 

 
 
1417/29RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – otevřený dopis zaměstnankyně______________   

 
REVOKOVÁNO 

 
 
1418/29RM/2015 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním  
    nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v lokalitě Havířov - Město nebo Havířov - Podlesí   

                                    p. Milanu Gregorovi,  t.b. ………………………………………….., pod  
                                    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu  
                                    se Zásadami.  

  
2. mimořádné přidělení jiného obecního čtyřpokojového bytu se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou  
    města pro příslušné období v lokalitě Havířov - Město nebo  
    Havířov - Podlesí  p. Kateřině Slezákové,  t.b. …………………………..  

                                    ………………….., pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou  
                                    uzavřena v souladu se Zásadami.  
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1419/29RM/2015 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu  č. 1 o vel. 0+1 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro    
    příslušné období v domě na ul. ……………………………………. p. Martě   
    Ponczové, t.b. …………………………………. pod podmínkou, že nájemní  
    smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami s tím, že nájemné  
    bude hrazeno měsíčně   
 
2. mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 0+1 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. …………………………………….  p. Janu  
    Pančíkovi, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že nájemní  
    smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami s tím, že  
    nájemné bude hrazeno měsíčně  
  
3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu  č. 5 o vel. 1+2 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. ………………………………. v  
    ………………………. manž. Petře Sejkorové a Janu Sejkorovi, t.b. ……  
    ………………………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva  
    bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami    
 
4. mimořádné přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. ……………………………………….  p. Janě  
    Kubečkové, t.b. …………………………………… pod podmínkou, že nájemní  
    smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami a v době, kdy  
    bude předmětný byt právně volný s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně  

  
 
1420/29RM/2015 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Petra Bartošíková_________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v kterékoliv lokalitě Havířova p. Petře Bartošíkové,  t.b. ………………………. 
………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou 
uzavřena v souladu se Zásadami  
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1421/29RM/2015 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Miloslav Mervart_______         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 0+1  se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v domě na ul. …………………………………….. s p. Miloslavem Mervartem, 
t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovaným uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude 
hrazeno měsíčně  

 
 
1422/29RM/2015 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  
                                bytům v majetku města Havířova –  Bohuslava Linhartová________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
udělení výjimky z čl. IV bodu 6 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta poslední  „Jistota bude 
požadována i po osobách, které se stanou nájemci bytu v důsledku přechodu nájmu 
bytu“ ,  pro  Bohuslavu Linhartovou, t.b. ………………………………………….   

 
 
1423/29RM/2015 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Jiřiny Hůlové, trvale bytem  ……………………………………  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3  v domě na ul. …………….. 
    …………………………………, jehož nájemcem je její syn p. Martin Hůla 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Lukáše Vrábela, trvale bytem  ……………………………….. 
    ………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě na ul.  
    ………………………………………………., jehož nájemcem je jeho matka  
    p. Dana Vráblová 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Denisy Brumarové, trvale bytem  …………………………..  
    ……………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 38, vel. 1+1 v domě  
    na ul. ……………………………………….., jehož nájemcem je její matka p.  
    Libuše Brumarová 
 
 



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

12 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení Ing. Nely Cholewikové, trvale bytem  ………………………….,  
    ………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 18, vel. 1+2 v domě na ul.  
    …………………………………., jehož nájemcem je její přítel p. Jiří Kaczur 
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
    přistoupení p. Lenky Svobodové, trvale bytem  ……………………………….  
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě na ul. ………………..  
    ………………….., jehož nájemcem je její matka  p. Danuše Svobodová 

 
      
1424/29RM/2015 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Libuše Nitrová     
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
prominutí části poplatku a úroku z prodlení ve výši 48.377,- Kč  p. Libuši Nitrové, 
t.b. ……………………… pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového 
kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. 48.377,- Kč  jmenovanou řádně 
uhrazena  

 
 
1425/29RM/2015 - Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města  
                                Dolní Suchá – stoka EA-3“___________________________________________             
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
v rámci realizace stavby č. 3068 „Odkanalizování Havířova, část města Dolní 
Suchá- stoka EA-3“ výpůjčku části  pozemku k.ú. Šumbark, parc. č.  2206/1 orná 
půda, v rozsahu cca 80 m2, včetně  práva provést stavbu stavebníkovi,  
statutárnímu  městu Havířov,        
spoluvlastníci pozemku:  Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, 
………………….,  doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do dne zápisu 
služebnosti inženýrské  sítě  do katastru nemovitostí ve prospěch stavebníka 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1825/OSM/2012  

 
                                                                                                                    Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                                    T: 31. 1. 2016 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
v rámci realizace stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá- stoka 
EA-3 “  
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zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, 
provozování a udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních 
přípojek v k.ú. Šumbark  na pozemku parc. č. 2206/1  v rozsahu cca 45 m2, dle 
geometrického zaměření, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, 
statutární město Havířov,   
spoluvlastníci pozemku: Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, ……………, 
………………….., hodnota služebnosti inženýrské sítě činí 125,-Kč/m2 a 500,-
Kč/1ks šachtice, tj. při výměře cca 45 m2 5625,- + 500,- =  celkem cca 6125,- Kč.  

 
 
1426/29RM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní  
                                výchovy, dětské dopravní hřiště“______________________________________  
 

Rada města Havířova  
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
k realizované stavbě č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště “ 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 2469/12, 
v rozsahu 25 m2, dle GP 1774-213/2015, ve prospěch statutárního města Havířova, 
vlastníka umístěné přípojky elektronických komunikací,   
vlastník pozemku: Autosport klub Formule v AČR, Havířov – Šumbark,  
                              U Závor 556/2a, IČO: 004 94 976  
hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m2 , tj. při výměře 25m2  celkem 
3.125,-Kč   

 
 
1427/29RM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 714/1, k.ú. Dolní Datyně___   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 714/1, k.ú. 
Dolní Datyně za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- 
Kč + DPH, o výměře 26 m2 dle GP č. 555 – 137/2013 ze dne 5. 11. 2013 ve 
prospěch vlastníků pozemku parc. č. 348/10, k.ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti jsou Vladimír Babčaník, bytem …………………. 
……………. a Kateřina Babčaníková, bytem …………………………….. ……, 
na dobu neurčitou 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSRM 
                                                                                             T: 31. 3. 2016 
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1428/29RM/2015 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark- změna  usnesení________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
změnu usnesení č. 1220/24RM/2015 ze dne 21.10.2015 , a to v části  
„……nájemní smlouvy budou uzavřeny za těchto podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.1.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za smluvní nájemné ve výši 3.000,- Kč/ročně včetně DPH  
  (pro plátce DPH)  pro každou autoškolu, splatné do konce měsíce ledna  
  běžného roku, 
- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění  
  zkoušek z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel  
  prováděných Magistrátem města Havířova  
- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova  
   na užívání cvičné plochy 
- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  
- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do  
  konstrukce zpevněné plochy 
- v době, kdy autoškoly tuto plochu nebudou využívat, může plochu  
  využívat veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za  
  podmínek uvedených v provozním řádu 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                       T:  31.1.2016 
 
 
1429/29RM/2015 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice, do doby vypořádání  
                                dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce stávajícího a výstavba  
                                nového - 1.etapa“___________________________________________________           
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci vypořádání dokončené stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce 
stávajícího a výstavba nového, 1. etapa“, jejímž investorem je statutární město 
Havířov, výpůjčku částí silničního pozemku sil. III/4735, ul. Frýdecká,  v k.ú. 
Bludovice, parc. č.    1329/1, dle GP č. 3936-15/2014 označených jako parc. č. 
1329/5, 1329/6, 1329/7 o celkové  výměře 855 m2, statutárnímu městu Havířovu  
vlastníkovi chodníku umístěného na pozemku,  
vlastník pozemku:  Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
IČO: 708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná,  
ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711 
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doba výpůjčky: od 1. 12. 2015, do doby vypořádání zastavěných částí pozemků, 
nejpozději však do 30. 6. 2016         
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o výpůjčce   

 
                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                     T:  31. 12. 2015  
  
 
1430/29RM/2015 - Žádost o snížení nájemného společnosti MS steel s.r.o.____________________   
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného u části pozemků parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1, k.ú. 
Havířov – město a parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice k umístěným 5 kusům 
reklamních – informačních cedulí o rozměrech 2m x 1m společnosti MS steel 
s.r.o., se sídlem: Michálkovická 2031/109b, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,  
IČO: 268 43 854 a to z částky 30.000,- Kč + DPH/rok na 20.000,- Kč + DPH/rok 

 
 
1431/29RM/2015 - Záměr pronájmu části nemovité věci – garáže___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu 
obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark. Nájemné je stanoveno 
v minimální výši  700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  

 
 
1432/29RM/2015 - Pronájem částí nemovitých věcí_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 13,84 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Moskevská 1, Havířov-Město, manželům Jiřímu a  
    Ivance Lacinovým, jako sklad pro vlastní potřebu, 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 4 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. K. V. Raise 5, Havířov-Město, p. Veronice  
    Václavíkové, jako sklad pro vlastní potřebu,  
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3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 9,43 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Moskevská 1, Havířov-Město, p. Milanu Zupkovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

                                    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
1433/29RM/2015 - Žádost o snížení výměry pronajatých prostor____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení výměry pronajaté části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 
v suterénu obytného domu na ul. K. V. Raise 1079/14, Havířov-Město, nájemci p. 
Zdeňku Klusovi, IČO: 47196203, z původní výměry 68,81 m2 na výměru novou 
57,75 m2, od 1. 1. 2016, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

 
 
1434/29RM/2015 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpověď nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostor sloužící 
k podnikání o výměře 50,20 m2 v přízemí obytného domu ul. Konzumní 384/20, 
Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Markétě Fikáčkové, IČO: 74418556, z důvodu 
dluhu na nájemném a službách 

 
 
1435/29RM/2015 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČO: 70958114, pronájem části nemovité věci v budově školy p. 
Barboře Kundelové, IČO: 03744906, za podmínek: 
- účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických  
  výrobků 
- výměra prostor:  23,25 m2  
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
  od 1. 1. 2016 
- nájemné:  270,- Kč/m2/rok 
- v červenci a srpnu bude bufet uzavřen a nájemce nebude hradit nájemné  
  a platby za služby 
- hrazení paušálních a zálohových měsíčních plateb za služby 
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1436/29RM/2015 - Souhlas s umístěním sídla spolku______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění sídla spolku Rodeza, z. s.,  IČO: 04365291, v části nemovité věci  
– prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 123,58 m2 v samostatné 
přístavbě zdravotního střediska ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark,  
po dobu platnosti nájemní smlouvy 

 
   
1437/29RM/2015 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                                – p. Jindřich Juřica_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a    v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 80,71 m2 
v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, Havířov-Město, z nájemce p. 
Jindřicha Juřici, IČO: 66167191, na p. Martina Szyrokého, IČO: 03513181, 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy: 
- účel: prodejna kvalitních vín a jiných specialit 
- nájemné 1 218,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 12. 2015 

 
 
1438/29RM/2015 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na  
                                projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. etapa“__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální  
rady na projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 1. etapa“ dle 
přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem  
Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

 
                                                                                                          Z: vedoucí OSRM 
                                                                                                          T: prosinec 2015 
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1439/29RM/2015 - Aktualizace žádostí o dotaci na projekty „Rekonstrukce ZŠ Zelená, Havířov“    
                                a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířov“ v rámci programu MŠMT  
                                č. 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol   
                                zřizovaných územně samosprávnými celky______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení aktualizovaných žádostí o dotaci na projekty „ Rekonstrukce ZŠ 
Zelená, Havířov “  a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířov“ v rámci programu 
Ministerstva školství, mládeže      a tělovýchovy ČR č. 133 310 „Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky“ 
   
p o v ě ř u j e  
 
náměstka pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem žádostí o dotaci a 
ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení  žádosti 

 
Z: vedoucí OSRM  
T: 20. 12. 2015 

 
 
1440/29RM/2015 - Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3, Havířov - Přestavba dvou  
                                bytů na byty bezbariérové____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku z čl. III odst. 2 Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek  
    malého rozsahu zn. ZS/22/RMH/2013 pro veřejnou zakázku malého  
    rozsahu na stavební práce „ Dům s pečovatelskou službou, na ul.  
    Karvinská 3, Havířov - Přestavba dvou bytů na byty bezbariérové“  
    (číslo stavby 15103)   
 
2. uzavření smlouvy o dílo na zajištění realizace veřejné zakázky malého  
    rozsahu „Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3, Havířov –  
    Přestavba dvou bytů na byty bezbariérové“ (číslo stavby 15103) se  
    společností Gama systems s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00  
    Ostrava – Moravská Ostrava,  IČO: 286 36 881, za níže uvedených  
    podmínek:  

                                    - cena 810.000 Kč bez DPH (980.100 Kč vč. DPH) 
    - smluvní pokuta za případné nedodržení termínu dokončení díla ¨ 
      10.000 Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení 

                                    - termín dokončení nejpozději do 20.3.2016 
    - záruka 36 měsíců 
    - bez poskytnutí zálohy a s jednorázovou fakturací po provedení celého  
      předmětu plnění 
    - před podpisem smlouvy předložení pojistné smlouvy o pojištění  
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      odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální  
      výši  3.000.000 Kč  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 
3, Havířov - Přestavba dvou bytů na byty bezbariérové“ 
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dům 
s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3, Havířov - Přestavba dvou bytů na 
byty bezbariérové“ k podpisu  

 
          Z: vedoucí OSRM 
          T: 12/2015 
 
 
1441/29RM/2015 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  
                                statutárním městem Havířov__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČO: 61988723) 
 
    - věcný dar ve výši 1,00 Kč od pana Petra Urbánka, ……………..,  
       …………………… –     sedací souprava do školní družiny, 
 
    - věcný dar ve výši 1 000,00 Kč od Ing. Andrey Vachtarčíkové,  
      ……………………………………… - sedací souprava do školní  
      družiny, 
 
    - finanční dar ve výši 15 120,00 Kč od společnosti WOMEN FOR  
      WOMEN, o.p.s.,   Vlastislavova 152/4, 140 000 Praha 4-Nusle,  
      IČO: 24231509 – úhrada stravného pro 6 žáků školy ze sociálně  
      slabých rodin. 
 
2. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace    
    (IČO: 75085747) 
 
    - věcný dar ve výši 32 020,00 Kč od společnosti Taurid Ostrava s.r.o.,  
      Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 26808021 – 30   
      komponentů k sestavení vlakového panelu pro činnost kroužků  
      železničních modelářů. 
 



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

20 

3. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 
 
    - věcný dar ve výši 691,00 Kč od Miroslava Gottfrieda,  
      …………………………………………………….., IČO: 61935727  
      – ovoce na Mikuláše, 
 
    - finanční dar ve výši 14 625,00 Kč od rodičů dětí mateřské školy dle    
      seznamu přiloženého k žádosti – zakoupení vánočních dárků. 

 
 
1442/29RM/2015 - Udělení souhlasu se změnou názvu projektu a s podáním žádostí a přijetím  
                                dotací příspěvkovými organizacemi____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
1. se změnou názvu projektu příspěvkové organizace města Základní  
    škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO:62331230),  
    a to takto: 
    název projektu: „Výuka nově“ změnit na nový název projektu: „Více    
    čteme, více poznáváme“ 
 
2. s podáním žádostí a přijetím dotací příspěvkovými organizacemi  
    města: 
 
    Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČO: 48805424) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
    projekt: „Světlušky v Anglii“ 
    předpokládaná výše dotace:…………………cca 276 860,00 Kč 
    financování ……...bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace 
 
    Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
    (IČO: 00601250) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    název dotačního programu: Knihovna 21. století 
    projekt: Jak dobře řídit knihovnu 
    předpokládaná výše dotace:…………………..cca 25 000,00 Kč  
    financování …………..…spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků  
    cca 25 000,00 Kč 
 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    název dotačního programu: Knihovna 21. století 
    projekt: Čteme rádi 
    předpokládaná výše dotace:…………………..cca 16 000,00 Kč    
    financování …………..…spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků  
    cca 16 000,00 Kč 
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    poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
    název dotačního programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury  
    na rok 2016 
    projekt: Odborná dvoudenní konference MěK Havířov 
    předpokládaná výše dotace:…………………..cca 25 000,00 Kč     
    financování …………..…spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků  
    cca 25 000,00 Kč 
 
    poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
    název dotačního programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury    
    na rok 2016 
     projekt: Čtenářské kluby v MěK Havířov 
     předpokládaná výše dotace:..………………..cca 16 000,00 Kč  
     financování ………..…spoluúčast – dokrytí z provozních prostředků  
     cca 16 000,00 Kč 

 
 
1443/29RM/2015 - Udělení souhlasu s odpisem pohledávky příspěvkovou organizací zřízenou   
                                statutárním městem Havířov__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s odepsáním pohledávky příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko 
volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747) v celkové výši 
1.445,- Kč za neuhrazené platby zájmových kroužků za školní rok 2014/2015 

 
 
1444/29RM/2015 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Nizozemí, Mgr. Petry Židkové, ředitelky 
Základní školy Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 
Karviná dle přílohy č. 1 

 
 
1445/29RM/2015 - Návrh na stanovení platu  ředitelům MŠ „U kamarádů“, MŠ Přímá,  ZŠ  
                                a MŠ Frýdecká, ZŠ Jarošova, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ a MŠ Na Nábřeží  
                                od 1.1.2016_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat řediteli příspěvkové organizace: 
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1. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  
    příspěvková organizace Bc. Zuzaně Novákové 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  

                                    Bc. Leoně Novákové 
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,   
    příspěvková organizace Mgr. Jiřině Sivé 
4. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
    příspěvková organizace PaedDr. Václavu Hujerovi 
5. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
     příspěvková organizace Mgr. Jiřímu Brabci 
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
    příspěvková organizace PaedDr. Svatopluku Novákovi 
od 1.1.2016 dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelům mateřských škol a 
základních škol  

 
                                                                                            Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                T: prosinec 2015 
 
 
1446/29RM/2015 - Realizace projektu ,,Místní akční plán vzdělávání“_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
vyhlášení výzvy ,,Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle důvodové zprávy 
 
s o u h l a s í  
 
se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Havířov do projektu ,,Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ na území 
ORP Havířov: 
1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 
2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 
3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 
5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 
6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693) 
7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710) 
8.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958254) 
9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 
11. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí  
      Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace (IČO: 70958289) 
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12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958220) 
13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319  
      (IČO: 61988626) 
14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958246) 
15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 
16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  
      organizace (IČO: 61988588) 
17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958297) 
18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262  
      (IČO: 61988570) 
19. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková  
      organizace (IČO: 70958262) 
20. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958203) 
21. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  
      příspěvková organizace (IČO: 75027569) 
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
      příspěvková organizace (IČO: 48805289) 
23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
      příspěvková organizace (IČO: 48805271) 
25. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
      (IČO: 62331221) 
26. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 62331248) 
27. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958122) 
28. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
      (IČO: 62331230) 
29. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
      (IČO: 61988723) 
30. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958114) 
31. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
      (IČO: 48805424) 
32. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres  
      Karviná (IČO: 48805513) 
33. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958165) 
34. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958131) 
35. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres  
      Karviná (IČO: 48805475) 
36. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČO: 70958149) 
37. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
      Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600) 
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p o v ě ř u j e 
 
podpisem souhlasu zřizovatele se zapojením škol do projektu ,,Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání“ Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální 
rozvoj  

 
 
1447/29RM/2015 - Podmínky účasti na rekondičně-ozdravných pobytech a příměstských  
                                táborech v roce 2016________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky účasti a organizační zajištění: 
1. rekondičně - ozdravných pobytů dětí v Jižních Čechách dle přílohy č. 1 
 
2. letního integrovaného rekondičního pobytu dětí s těžkým zdravotním  
    postižením a jejich zákonných zástupců dle přílohy č. 2 
 
3. příměstských táborů dětí dle přílohy č. 3 

 
 
1448/29RM/2015 - Půlnoční bohoslužba – schválení peněžitého daru________________________  
      

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč Apoštolské církvi, sboru Havířov, 
IČO 63024829, na zajištění podia pro konání Půlnoční bohoslužby, která se 
uskuteční na náměstí Republiky v Havířově dne 24.12. 2015  
 
u k l á d á 
 
zajistit předání peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč Apoštolské církvi, sboru 
Havířov, IČO 63024829, na zajištění podia pro konání Půlnoční bohoslužby, která 
se uskuteční na náměstí Republiky v Havířově dne 24.12. 2015  

 
          Z: vedoucí OKP 
          T: 12/2015 
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1449/29RM/2015 - Řízení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení  
                                Havířov do doby jmenování nového ředitele_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
že do doby jmenování nového ředitele bude na základě plné moci ze dne 9. 12. 
2015 v plném rozsahu řídit činnost příspěvkové organizace Správa sportovních 
a rekreačních zařízení Havířov paní Ing. Janka Baklíková 

 
 
1450/29RM/2015 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2016__ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou a převzatou 
(pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi statutárním městem 
Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. a dále mezi statutárním městem 
Havířov a společností International BONUS, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
1. cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1. 1. 2016 ve výši 0,32 Kč  
    za 1 m3 (bez DPH), včetně 15 % DPH 0,37 Kč za 1 m3, za převedení  
    odpadních vod z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví SmVaK  
    Ostrava a.s. kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov   

 
2. cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1. 1. 2016 ve výši 16,57 Kč  
    za 1 m3 (bez DPH), včetně 15 % DPH 19,06 Kč za 1 m3, za převedení  
    odpadních vod (včetně čištění) z kanalizace ve vlastnictví International  
    BONUS, s.r.o. kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov   
 
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění „Oznámení o cenách za odpadní vodu převzatou pro rok 2016 
včetně kalkulací cen za odpadní vodu převzatou 2016“ 

          
          Z: vedoucí OKS 

T: 12/2015 
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1451/29RM/2015 - Cena pro stočné na rok 2016__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními 
podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2016 dle 
důvodové zprávy  
 
s c h v a l u j e  
 
1. cenu pro stočné platnou od 1. 1. 2016 ve výši 32,33 Kč za 1 m3  
    (bez DPH) a Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2016 včetně  
    kalkulace této ceny pro stočné dle přílohy č. 1 
 
2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2016  
    provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601, ve  
    výši 1 480 110,00 Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění „Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2016 včetně kalkulace 
ceny pro stočné 2016“ 

 
          Z: vedoucí OKS  

T: 12/2015 
 
 
1452/29RM/2015 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2016 Technických služeb Havířov a.s. 
                                 (TSH a.s.)_________________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ceník poskytovaných služeb na rok 2016 Technických služeb  
    Havířov a.s. dle přílohy č. 2  
  
2. uzavření dodatku č. 21 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. 18 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým se  
    upravuje článek IV. ceny dle přílohy č. 2 
 
4. uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým se upravuje  
    článek IV. Cena díla dle přílohy č. 2 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 21 ke smlouvě o 
dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 18 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98 a dodatku 
č. 18 ke smlouvě č. 454/DHR/95 

 
          Z: vedoucí OKS  
          T: 12/2015 
 
 
1453/29RM/2015 - Zpráva o ceně tepla pro rok 2016______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu o ceně tepla pro rok 2016 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 

 
 
1454/29RM/2015 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených v období  
                                červen – listopad 2015_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené sumarizace realizovaných přesunů mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu města Havířova za období červen – listopad 2015 u 
organizačních jednotek (OJ) dle příloh předloženého materiálu. 

 
 
1455/29RM/2015 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
3. úpravu odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 45 044 070,67 Kč. 
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1456/29RM/2015 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 4 Územního  
                                 plánu Orlové______________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 4 Územního plánu 
Orlové v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc.  Daniela Pawlase podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 4 Územního plánu Orlové 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu Orlové, tj. 
Městský úřad Orlová, odbor výstavby   

         
Z: vedoucí OÚR  

          T: 21.12.2015 
 
 
1457/29RM/2015 - Přidělení jiného konkrétního bytu v domě zvláštního určení  
                                 – Kubíčková Taťána________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu bytu č. 6 v domě zvláštního určení na ul. ………………. 
    …………………………. paní Kubíčkové Taťáně 
 
2. přidělení konkrétního bytu č. 16 v domě zvláštního určení na ul. ………..  
    …………………………. paní Kubíčkové Taťáně 

 
 
1458/29RM/2015 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů_______________   
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í  
  
se  záměrem výstavby podporovaných pečovatelských bytů pro seniory a 
zdravotně postižené občany na pozemku parc. č. 1654/1, k.ú. Šumbark, jehož 
investorem a realizátorem bude společnost RAMONA real s.r.o. se sídlem Praha 5, 
Smíchov, Nám. 14. října 1307/2, IČ: 278 56 208. 
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1459/29RM/2015 - Návrh na stanovení platu  ředitelce SANTÉ – centrum ambulantních  
                                a pobytových sociálních služeb od 1.1.2016______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí  
 
u k l á d á 
 
vyhotovit a předat platový výměr ředitelce příspěvkové organizace  

 
                                                                                            Z: vedoucí OSV 
                                                                                                T: prosinec 2015 
 
 
1460/29RM/2015 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, p.o._________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí věcných darů:  
- nábytek pro reminiscenční koutek v hodnotě 4.400,- Kč od dárce: 
  Jaroslav Šipula, …………………………………., PSČ 700 30 
- odšťavňovač v hodnotě 500,- Kč od dárce: 
  Taťána Hlaváčková, …………………………………….,  
  ……………….. 
- finančního účelově určeného daru ve výši 40.000,- Kč od dárce: 
  Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, a.s., IČ: 27784819 

 
                    Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: prosinec 2015 

 
 
1461/29RM/2015 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí  
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 29. schůze Rady města Havířova 
konané dne 16.12.2015 

30 

dotace z rozpočtu Regionální rady a přijetí navýšení účelové dotace v celkové výši 
max. 1.882.000,- Kč 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: prosinec 2015 

 
 
1462/29RM/2015 - Souhlas s přijetím navýšení účelové dotace pro příspěvkovou organizaci  
                                Sociální služby města Havířova určené k dofinancování sociálních služeb  
                                pro rok 2015 a s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
                                z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí navýšení neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova účelově 
určené k financování sociálních služeb a uzavření Dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí této dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

 
 
1463/29RM/2015 - Souhlas s přijetím nepeněžního daru___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí nepeněžního daru  pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 
1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v předpokládané výši 
250 000, a to v podobě pekařských a cukrářských výrobků od firmy SEMAG  
spol. s r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov – Šumbark (IČ: 43 96 23 94) 
 
p o v ě ř u j e 
 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 
Černého podpisem darovací smlouvy  

 
          Z: ředitel SSmH 
          T: leden 2015 
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1464/29RM/2015 - Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – „Fyzická ostraha majetku  
                                 a provozu objektu Kino Centrum Havířov“_____________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
výsledek veřejné zakázky  p.č. VZ/01/MKSH/2015 – zajištění fyzické ostrahy 
majetku a provozu objektu Kina Centrum na náměstí Republiky č.575/7, 
v Havířově – Městě, dle důvodové zprávy a příloh 
 
u k l á d á   
 
MKS Havířov uzavřít s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu – se společností 
SECURITY REDON plus, s.r.o. (IČ: 25886177), se sídlem Havířov-Podlesí, 
Kollárova 1651/2a, smlouvu pro zajištění fyzické ostrahy majetku a provozu 
v objektu Kina Centrum na náměstí Republiky v Havířově-Městě.  
   

          Z: ředitelka MKS Havířov 
          T: 31. 12. 2015 
 
 
1465/29RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RmH______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise životního prostředí  Rady města Havířova za rok 2015 
dle předložené důvodové zprávy a příloh. 

 
 
1466/29RM/2015 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova za 
rok 2015  
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1467/29RM/2015 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním  
                                městem Havířov od 1.1.2016__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
s účinností od 1.1.2016 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve 
znění přílohy č. 1 

 
 
1468/29RM/2015 - „Výběr pojišťovacího makléře“_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby  
    „Výběr pojišťovacího makléře“ 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:   ano (v termínech dle pojistných smluv) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
3. formu zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:  nepožadovat 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům  
    uvedeným v důvodové zprávě 
 
6. varianty nabídky:    ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:      březen 2016 
    uzavření smlouvy na dobu neurčitou      
   
8. základní hodnotící kritérium:                   
    ekonomická výhodnost nabídky s dílčími kritérii: 
            - výše smluvní odměny v % s váhou 85 %                                                                                                                                                
            - doba nástupu k likvidaci škodní události na majetku, jestliže  
              předpokládaná škoda je vyšší než 100 000,- Kč (v hodinách)  
              s váhou 10% 
            - doba nástupu k likvidaci škodní události na  majetku, jestliže  
              předpokládaná škoda je max.100 000,- Kč (v hodinách)  
              s váhou 5% 
 
9. ostatní podmínky:      
    - požadavek na pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou    
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      výkonem činnosti pojišťovacího makléře s pojistným plněním min.  
      5.000.000 Kč 
    - dodržení termínu vyřízení připojištění a odpojištění předmětu    
      pojištění nejpozději do 48 hodin od nahlášení makléři  
 
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 zapsán, či výpis z jiné  
        obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán 
      - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů   
        v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad    
        prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
      - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,  
        jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro  
        plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů 
 
12. technické kvalifikační předpoklady: 
      - seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních  
        3 letech, a to nejméně 3 služby obdobného charakteru a rozsahu  
        (výkon činnosti pojišťovacího makléře ve vztahu k pojistným  
         smlouvám na pojištění majetku v hodnotě nejméně 1 mil. Kč  
       bez DPH) 
 
13. jmenování členů komise pro otevírání obálek, včetně náhradníků  
      člen:     
      1. Bc. Alena Kleinbauerová    
      2. Naďa Jelínková     
      3. Lenka Potrusilová, DiS.                   
 
      náhradníci: Lucie Jonsztová, DiS., Ing. Jiřina Zvěřinská , Ing. Aleš    
                         Houserek 
 
14. jmenování členů hodnotící komise, včetně náhradníků: 
      člen:     náhradník: 
      1. Ing. Eduard Heczko  Ing. Milan Menšík      
      2. Mgr. Daniel Vachtarčík              Bc. Ivan Bureš 
      3. Bc. Josef Bělica                        Mgr. Rudolf Šimek   
      4. Bc. Marek Plawny            Ing. Eva Šillerová 
      5. Ing. Jiřina Zvěřinská                   Naďa Jelínková   
      6. Ing. Aleš Houserek                     Lenka Potrusilová, DiS. 
 
15. zadávací lhůtu:             90 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. společnost RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno-Židenice,  
    IČO: 25533843, realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku    
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    „Výběr pojišťovacího makléře“ v rozsahu ust. § 151 zákona  
 
2. společnost RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno-Židenice,  
    IČO: 25533843, posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona   
 
u k l á d á 
 
zajistit zahájení zadávacího řízení  na veřejnou zakázku „Výběr pojišťovacího 
makléře“ prostřednictvím společnosti RTS, a.s. 
 

          Z: vedoucí ORG 
T: 01/2016 

       
 
1469/29RM/2015 - Změna v Komisi pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady  
                                města Havířova_____________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
do funkce členky Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) Rady města 
Havířova paní Lenku Kapitánovou, DiS, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě 

 
 
1470/29RM/2015 - Jmenování člena komise rozvojové Rady města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
členem komise rozvojové Rady města Havířova pana JUDr. Bronislava Bujoka  
 
u k l á d á 
 
informovat jmenovaného člena komise rozvojové o tomto rozhodnutí Rady města 

 
                                                                                                          Z: vedoucí OKP 
                                                                                                          T: 12/2015 
 
 
1471/29RM/2015 – Vypořádání výsledku veřejnoprávní kontroly provedené na příspěvkové  
                                 organizaci ZŠ Žákovská_____________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. rezignaci paní Mgr. Heleny Klimšové na pracovní místo ředitelky Základní  
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    školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO 62331230, ke dni  
    31.1.2016 dle přílohy č. 1 
 
2. že do doby jmenování nového ředitele bude na základě pověření (příloha č. 2)  
    vykonávat pracovní činnost statutárního orgánu zástupce ředitelky Základní  
    školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO 62331230, pan  
    Mgr. Tomáš Kauba 
 
s c h v a l u j e 
 
vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky Základní školy Havířov-
Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO 62331230 dle přílohy č. 3 
 
p o ž a d u j e 
 
podle ustanovení § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, náhradu škody ve výši 5 000 Kč po Mgr. Heleně Klimšové, 
ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 
okres Karviná, IČO 62331230, v termínu do 31.1.2016   
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení 

Z: vedoucí OŠK 
         T: 12/2015 

 
2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  
    řízení a konkurzních komisích, dotčené subjekty o podání návrhů na jmenování  
    členů konkurzní komise   

          Z: vedoucí OŠK 
         T: 12/2015 
 

3. vyzvat ředitelku ZŠ Žákovská k úhradě škody a k projednání škody s  
    odborovou organizací 
 

Z: vedoucí OPS 
         T: 12/2015 

 
 
1472/29RM/2015 - Revokace usnesení č. 1417/29RM/2015 – Městská realitní agentura, s.r.o.  
                                 – rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady – otevřený  
                                 dopis zaměstnankyně_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r e v o k u j e 

 
usnesení č. č. 1417/29RM/2015 – Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí 
jediného společníka v působnosti valné hromady – otevřený dopis zaměstnankyně 
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1473/29RM/2015 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  
                                 v působnosti valné hromady – otevřený dopis zaměstnankyně_____________  
  

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“) 
 
v o l í  
 
2. ověřovatele zápisu Ing. Eduarda Heczka 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. otevřený dopis zaměstnankyně MRA,s.r.o. ze dne 26.11.2015 ve znění  
    dle přílohy č. 1 
2. vyjádření předsedy ZO odborového svazu UNIOS při MRA,s.r.o. k otevřenému  
    dopisu  zaměstnankyně MRA,s.r.o. dle příloh č. 2 a č. 6 
3. vyjádření ředitele MRA,s.r.o. k otevřenému dopisu zaměstnankyně MRA,s.r.o.  
    dle přílohy č. 3 
 
s c h v a l u j e 
 
text odpovědi dle přílohy č. 7 

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města      náměstek primátora  

pro ekonomiku a správu majetku  
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