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USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.01.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 30. schůzi Rady města Havířova, konané dne 13.01.2016
1474/30RM/2016 - Zvolení ověřovatele 30. schůze RMH, konané dne 13.01.2016
1475/30RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 29. schůze RMH, konané dne 16.12.2015
1476/30RM/2016 - Schválení programu 30. schůze RMH, konané dne 13.01.2016
1477/30RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 29. RMH
1478/30RM/2016 - Změna způsobu využití bytového domu na ul. Obránců míru 619/3
Havířov – Šumbark
1479/30RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů
1480/30RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1481/30RM/2016 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2016
1482/30RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů
1483/30RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1484/30RM/2016 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu
restaurace KFC
1485/30RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město
1486/30RM/2016 - Záměr směny pozemků v kat. území Prostřední Suchá
1487/30RM/2016 - Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město
a zřízení pozemkové služebnosti
1488/30RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,
k.ú. Bludovice
1489/30RM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci
vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479
a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
1490/30RM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 444/5, k.ú. Bludovice
1491/30RM/2016 - Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655, k.ú. Šumbark
1492/30RM/2016 - Výkup pozemků a RD čp. 285, k.ú. Dolní Suchá - paní Ludmila Obracajová
1493/30RM/2016 - Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova –
část města Prostřední Suchá“ a stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa
část města Životice“
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1494/30RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
1495/30RM/2016 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi
1496/30RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice
1497/30RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark
1498/30RM/2016 - Změna nájemní smlouvy - společnost MS steel s.r.o.
1499/30RM/2016 - Zrušení usnesení
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
Ukončení nájmu dohodou
1500/30RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1501/30RM/2016 - Zrušení usnesení, pronájem části nemovité věci - garáže
1502/30RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku
1503/30RM/2016 - Energetické centrum Horní Suchá
1504/30RM/2016 - Žádost společnosti Asental Group
1505/30RM/2016 - „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ - Smlouva o sdružení
veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů
k třetím osobám
1506/30RM/2016 - „Přednádražní prostor Havířov“ – výsledek veřejné ankety
1507/30RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“
1508/30RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Náměstí T. G. Masaryka“
1509/30RM/2016 - Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ Žákovská
1510/30RM/2016 - Žádost o bezplatné poskytnutí Sportovní haly Žákovská a Městské sportovní
haly v rámci fotbalových turnajů pro mládež
1511/30RM/2016 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
– Sportovní klub volejbalu Havířov
1512/30RM/2016 - Zpráva o hospodaření a stavu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
– forenzní audit
1513/30RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 142. – 146.
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1514/30RM/2016 - Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších
úrokových podmínek
1515/30RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace
1516/30RM/2016 - Souhlas obce k doplatku na bydlení
1517/30RM/2016 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016
1518/30RM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
1519/30RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
1520/30RM/2016 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2016
1521/30RM/2016 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MS kraje
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací
statutárního města Havířova
1522/30RM/2016 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova pro obrazovou
přílohu vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky
1523/30RM/2016 - Rezignace člena občanské komise pro část města Havířov-Životice
1524/30RM/2016 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady
dne 7.12.2015
1525/30RM/2016 - SmVaK Ostrava a.s. - kooptace člena dozorčí rady
1526/30RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné
hromady 29.1.2016
1527/30RM/2016 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2016
1528/30RM/2016 - Odměny členům zastupitelstva
1529/30RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr 2016
1530/30RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH
1531/30RM/2016 - Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova
1532/30RM/2016 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój v Polsku
1533/30RM/2016 - Jednací řád Rady města Havířova – dodatek č. 1

4

USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Havířova
konané dne 13.01.2016

USNESENÍ

z 30. schůzi Rady města Havířova, konané dne 13.01.2016
1474/30RM/2016 - Zvolení ověřovatele 30. schůze RMH, konané dne 13.01.2016
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 30. schůze Rady města Havířova,
konané dne 13.01.2016
Mgr. Tomáše PTÁČKA
1475/30RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 29. schůze RMH, konané dne 16.12.2015
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 29. schůze RMH, konané dne 16. prosince 2015
1476/30RM/2016 - Schválení programu 30. schůze RMH, konané dne 13.01.2016
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 30. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.01.2016
dle upravené přílohy
1477/30RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 30. RMH
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
úkoly: krátkodobé
1171/23RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního
majetku Domovem seniorů Havířov, p.o.
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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“
vypouští
ze sledování tato usnesení:
úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující
4318/65/09 Postup při změně způsobu poskytování původně
bezdrátových elektronických služeb v bytových domech
úkoly: krátkodobé
4676/69RM/2013 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: "Centrum
dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště, Havířov Šumbark"
992/20RM/2015 Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark
1143/22RM/2015 Snížení lůžkové kapacity střediska Luna Domova seniorů
Havířov, příspěvková organizace
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
1231/24RM/2015 „Přednádražní prostor Havířov“ – veřejná anketa
1236/24RM/2015 Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Městskou realitní
agenturou, s.r.o.
1298/26RM/2015 Podání žádosti o podporu na projekt „Odkanalizování
částí města Havířova - IV. etapa“ z Operačního programu
životní prostředí
1308/26RM/2015 Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti
pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2016 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
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
1313/26RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního
majetku Domovem seniorů Havířov, příspěvková
organizace
1319/26RM/2015 Silvestrovský ohňostroj – Havířov 2015
1323/26RM/2015 Udělení Ceny města pro rok 2015 – schválení peněžitého
daru
1340/28RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1351/28RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 2733,
k.ú. Dolní Suchá
1353/28RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
1355/28RM/2015 Zřízení věcných břemen - služebností ve prospěch
Moravskoslezského kraje
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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
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
1415/29RM/2015 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1440/29RM/2015 Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská
3, Havířov - Přestavba dvou bytů na byty bezbariérové
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
1448/29RM/2015 Půlnoční bohoslužba – schválení peněžitého daru
1450/29RM/2015 Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví
města pro rok 2016
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.)
1456/29RM/2015 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č.
4 Územního plánu Orlové
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
1464/29RM/2015 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – „Fyzická
ostraha majetku a provozu objektu Kino Centrum
Havířov“
1470/29RM/2015 Jmenování člena komise rozvojové Rady města Havířova
1471/29RM/2015 Vypořádání výsledku veřejnoprávní kontroly provedené
na příspěvkové organizaci ZŠ Žákovská
1478/30RM/2016 - Změna způsobu využití bytového domu na ul. Obránců míru 619/3
Havířov – Šumbark_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. návrh na provedení zápisu změny způsobu využití v katastru nemovitostí,
budovy na ul. Obránců míru 619/3 v Havířově – Šumbarku, na pozemku
parcelní číslo 324 v katastrálním území Šumbark ze současného, bytový dům,
na nový, stavba občanského vybavení.
2. úpravu pro účel změny v předpokládané hodnotě, a její úhradu z účtu
hospodářské činnosti pro rok 2016
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ukládá
realizaci předmětného zápisu změny způsobu využití v katastru nemovitostí,
budovy na ul. Obránců míru 619/3 v Havířově – Šumbarku, na pozemku parcelní
číslo 324 v katastrálním území Šumbark ze současného, bytový dům, na nový,
stavba občanského vybavení.
Z: ředitel společnosti
Městská realitní
agentura, s.r.o.
T: 30.03.2016
1479/30RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů_
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
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, 15.12.2015 a 1.1.2016 na základě samostatného usnesení
rady města, dle přílohy č.1
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3
1480/30RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č.25, o velikosti 1+1, na ulici Mánesova 989/42 Havířov- Město
………………………..
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici K.V.Raise 1080/12 Havířov- Město
………………………..
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 836/7 Havířov- Město
………………………..
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1085/2 Havířov- Město
………………………..
- č.46, o velikosti 1+3, na ulici Astronautů 1094/9 Havířov- Město
………………………..
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- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Petra Bezruče 1542/11 Havířov- Podlesí
………………………..
- č.39, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark
………………………..
pověřuje
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: 1.2.2016
1481/30RM/2016 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2016____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu
hospodářské činnosti dle zpracované přílohy č. 1 „Návrh balíčku reklamní
kampaně Městská realitní agentura, s. r. o. Havířov 2016“
Z: ředitel Mra, s.r.o.
T: rok 2016
1482/30RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města max. v 1. poschodí nebo v domě s výtahem
Ing. Miroslavě Vejsadové, t.b. ………………………..pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
2. mimořádné přidělení obecního jednopokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov - Šumbark p. Nině Molišové, t.b. ………………………..
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena
v souladu se Zásadami
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1483/30RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Petra Poláka, trvale bytem ………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 v domě na …………………..,
jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Václav Polák a Anna Poláková
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Lucie Pohlotkové, trvale bytem ………………………..
nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě na ……………………..,
jehož nájemci jsou její rodiče manž. Jaroslav Pohlotka a Silvie Pohlotková
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení Ing. Michala Dody, trvale bytem ………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě na …………………..,
jehož nájemcem je jeho matka p. Drahomíra Dodová
1484/30RM/2016 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu
restaurace KFC____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře 5 m2,
parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a části pozemku parc.č. 2196 o výměře cca 2 657
m2, v kat. území Havířov-město, o celkové výměře cca 2 800 m2 (přesná výměra
bude stanovena až na základě geometrického zaměření) společnosti BERNY
nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760, IČO 29391903 za účelem výstavby
restaurace rychlého občerstvení KFC
1485/30RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5 ost.plocha, manipulační plocha
o výměře cca 25 m2, kat. území Havířov-město (přesná výměra bude stanovena
až na základě geometrického zaměření) společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem
Ostrava-Moravská Ostrava, Kolejní 1323/12, IČO 42865077 za účelem
vybudování příjezdu k objektu NELLI
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1486/30RM/2016 - Záměr směny pozemků v kat. území Prostřední Suchá____________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání záměru směny pozemků, a to část pozemku parc.č. 2603/1 o výměře
cca 80 m2 v kat. území Prostřední Suchá v majetku statutárního města Havířov
za část pozemku parc.č. 258 o výměře cca 30 m2 v kat. území Prostřední Suchá
v majetku společnosti Top plus s r.o., U Pošty 371/4, Havířov-Prostřední Suchá,
IČO 25379798
1487/30RM/2016 - Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město
a zřízení pozemkové služebnosti_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc.č. 942, 952 a 951/1,
k.ú. Havířov-město, spočívající v právu umístit okapový chodník, chodník pro
požární únik z objektu, k oprávněným nemovitostem na pozemcích parc.č. 931,
932, 934 a 935, k.ú. Havířov-město, dále vybudovat chodníky a následně užívat,
udržovat, provádět jejich nezbytné opravy ve prospěch nemovitostí oprávněného:
společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČO 47974915,
za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč + DPH (výměra cca 203 m2)
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
- prodej 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 a to za cenu v místě a čase obvyklou 500,- Kč/m2
(tj. cca 195 000,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + DPH
za podmínky, že pískoviště a vybavení dětského hřiště bude přesunuto
společností AUTO TOMAN, s.r.o., na místo určené zástupcem
odboru komunálních služeb před započetím jakýchkoliv prací na pozemku
- zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch oprávněného, statutárního města
Havířov, k části pozemku parc.č. 930, k.ú. Havířov-město v majetku povinného
společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČO 47974915,
spočívající v umístění pěší komunikace za jednorázovou úhradu ve výši
3 000,- Kč + DPH (výměra cca 40 m2)
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1488/30RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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, ………………………..,
za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště a k zajištění přístupu k zadní části
budovy, a to u pozemků parc.č. 485/1 a parc.č. 511/66 za cenu v místě a čase
obvyklou 440,- Kč/m2 a u pozemku parc.č. 511/23 za cenu v místě a čase
obvyklou 390,- Kč/m2 (tj. cca 218 400,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování
znaleckého posudku + DPH
1489/30RM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci
vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479
a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
v rámci vypořádání dokončené stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul.
Anglická v Havířově – Šumbarku“ darování pozemků v majetku statutárního
města Havířova v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/3 a 2458/5 o celkové výměře
233 m2, zastavěných částí kruhového objezdu sil. II/479, jehož vlastníkem je
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. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem darovací smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016
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1490/30RM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 444/5, k.ú. Bludovice______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
odkoupení pozemku parc.č. 444/5, lesní pozemek o výměře 295 m2, k.ú.
Bludovice v majetku společnosti VOS plus s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek,
Místek, F. Čejky 427, IČO: 14613948, za kterou nabídku učinila
Ing. Hana Sazovská, insolvenční správkyně.
1491/30RM/2016 - Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655, k.ú. Šumbark_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. od vlastníků: pana Karla Stavinohy, bytem …………………………,
pana Jana Stavinohy, bytem ……………………….. a paní Aleny Guňkové,
bytem ………………………..
- výkup jejich podílů ve výši 17/780, zapsaných na LV č. 1645,
kat. území Šumbark na pozemcích parc.č. 391/6, ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 3 m2, parc.č. 1203/13, ost. plocha, zeleň o výměře 34 m2, parc.č.
1203/14, ost. plocha, zeleň o výměře 24 m2, parc.č. 1213/30, ost. plocha,
zeleň o výměře 70 m2, parc.č. 1213/64, ost. plocha, zeleň o výměře 78 m2
za cenu smluvní , a to u pozemku parc.č. 391/6 ve výši 500,- Kč/m2
a u ostatních pozemků za cenu 250,- Kč/m2, pro každého ze spoluvlastníků
podíl ve výši 1 155,- Kč
- výkup jejich podílů ve výši 17/60, zapsaných na LV č. 1655, kat. území
Šumbark na pozemcích parc.č. 284/13, ost. plocha, neplodná půda o výměře
540 m2, parc.č. 285/8, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 777 m2 za cenu
smluvní ve výši 500,- Kč/m2, pro každého ze spoluvlastníků podíl ve výši
186 575,- Kč
2. úhradu bezdůvodného obohacení těmto spoluvlastníkům pouze za užívání
pozemku parc.č. 285/8, k.ú. Šumbark tři roky zpětně od ledna 2013
do prosince 2015 ve výši 26 418,- Kč pro každého spoluvlastníka podle
§ 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a od ledna 2016 do doby
uzavření kupní smlouvy
neschválit
úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 22 527,- Kč vlastníkům
vykupovaných nemovitostí dle bodu 1., panu Karlu Stavinohovi, bytem
……………………. panu Janu Stavinohovi, bytem ………………………..
a paní Aleně Guňkové, bytem ………………………..
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1492/30RM/2016 - Výkup pozemků a RD čp. 285, k.ú. Dolní Suchá - paní Ludmila Obracajová__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
výkup pozemků parc.č. 2632, orná půda o výměře 2 686 m2, parc.č. 2633/1, trvalý
travní porost o výměře 1 275 m2, parc.č. 2633/3, trvalý travní porost o výměře 69
m2, parc.č. 2633/4, trvalý travní porost o výměře 21 m2, parc.č. 2634/1, orná půda
o výměře 1 500 m2, parc.č. 2635, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 417 m2,
parc.č. 2636, zahrada o výměře 479 m2, parc.č. 2637, ostatní plocha o výměře 88
m2, celkem 6 535 m2 a rodinný dům čp. 285 na pozemku parc.č. 2635 včetně
příslušenství, vše v kat. území Dolní Suchá od paní Ludmily Obracajové, bytem
………………………..za cenu dle znaleckého posudku za administrativní cenu
v celkové výši 1.130.000,- Kč
1493/30RM/2016 - Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova –
část města Prostřední Suchá“ a stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa
část města Životice“_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
1. část usnesení ZMH č. 1178/26ZM/2014, ze dne 21. 6. 2014, v bodě C3 a),
kterým bylo schváleno zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům
k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2343, 2345, 2349, 2361, 2364, 2368, v celk.
rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50 G/2013, dále parc. č. 2286,
2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50J/2013
přičemž hodnota pozemkové služebnosti byla stanovena ve výši 100,-Kč/m2
+ 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 763,25) + (3x 500,-) = 77.825,- Kč + DPH
a za veřejné části přípojek na pozemcích, jednorázově 1000,-Kč +DPH
povinný: RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 127
2. část usnesení ZMH č. 284/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 57, kterým
bylo schváleno zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům 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, ………………………..,
přičemž hodnota pozemkové služebnosti byla stanovena ve výši 125,-Kč/m2
a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 636) + (500,- x 6) = celkem 82.500,- Kč
schválit
1. v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá“
a) zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 2343, 2345, 2349, 2361, 2364, 2368, 2390, v celk. rozsahu 466,24 m2
+ 3ks šachtic, dle GP 2826 - 50 G/2013, dále parc. č. 2286, 2288, 2290,
v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50J/2013, hodnota
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pozemkové služebnosti je stanovena dle platné smlouvy č. 799/OSM/09
ze dne 24. 6. 2009, ve výši 250,-Kč/m2 + 3000,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (250,- x 763,25) + (6 x 3000,-) = 208.812, - Kč + DPH a za veřejné
části přípojek na pozemcích, jednorázově 1000,- Kč +DPH
povinný: RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 127
2. v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa, část města Životice “
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům 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 je sjednána dle platné smlouvy 34/OSM/2013
ze dne 24. 1. 2013 ve výši 250,-Kč/m2 a 2500,- Kč/1ks šachtice,
tj. (250,- x 636) + (2500,- x 6) = celkem 174.000,- Kč
1494/30RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 3553, 3914,
3916/1, k.ú. Havířov - město 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-Atriová, číslo stavby 57796“ včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 90.938,- Kč +
DPH, o výměře 454,69 m2 dle GP č. 2064 - 566/2015 ze dne 15. 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 30.04.2016
1495/30RM/2016 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi_________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3727,
k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním,
ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana Rostislava Šeredu,
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bytem ……………………….., IČO: 67681310, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 5 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta 1 měsíc
2. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3727,
k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním,
ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana Petra Hadaše,
bytem ……………………….., IČO: 87134942, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.000,-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
3. záměr 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 ……………………….., IČO: 73899291, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta je 1 měsíc
1496/30RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem 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, potravin, nealkoholických a alkoholických nápojů mimo
rozlévaných a s příjmem sázenek Sportky s tím, že nájemní smlouva bude
uzavřena:
- na dobu neurčitou od 1.1.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene: 15 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok = 6 000,- 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 pozemek parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice s paní
Alenou Blusovou, bytem ………………………..dohodou k 31.12.2015
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016
1497/30RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2,
k.ú. Šumbark, panu Lukáši Staňkovi, bytem ……………………….., za účelem
zahrady u rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
nájemné ve výši 3.144,-Kč/rok s tím, že uhradí bezdůvodné obohacení za užívaní
tohoto pozemku od 1.1 2015 odpovídající nájemnému ve výši 3.144,-Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016
1498/30RM/2016 - Změna nájemní smlouvy - společnost MS steel s.r.o.______________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu nájemní smlouvy, a to snížení předmětu smlouvy o 2 kusy reklamních
informačních cedulí o rozměrech 2m x 1m, které jsou umístěné na částech
pozemků parc.č. 2219, 3726/1, k.ú. Havířov – město, s účinností od 1. 1. 2016,
nájemci společnosti MS steel s.r.o., se sídlem: Michálkovická 2031/109b,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 268 43 854. Kauce ve výši 4.000,- Kč
bude vrácena na účet nájemce.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě zn. E/993/OSRM/05
ze dne 16. 11. 2005
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016
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1499/30RM/2016 - Zrušení usnesení
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
Ukončení nájmu dohodou____________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 21. 10. 2015 č. 1223/24RM/2015, bod 6., ve
věci schválení pronájmu 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 …………………..
schvaluje
1. obecný záměr pronájmu 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
2. ukončení nájmu části nemovité věci - místnosti č. 308 o výměře 48,20 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 20,50 m2 ve 3. nadzemním podlaží
objektu Městského podnikatelského centra ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemci p. Daliboru Kovárovi, IČO: 60954892, dohodou k 31. 1. 2016
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti č. 308 o výměře
48,20 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 20,50 m2
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra
ul. Palackého 2, Havířov-Město, za podmínek dle „Zásad pronájmu
prostor sloužících k podnikání v Městském podnikatelském centru“
4. záměr pronájmu částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání
v obytných domech dle přílohy č. 1 materiálu nájemci Městské realitní agentuře,
s.r.o., IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic a úklidu,
o celkové výměře 744,95 m2
5. ukončení nájmu 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., IČO: 27106209,
dohodou k 29. 2. 2016
6. záměr pronájmu 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. STAVNET CZ s.r.o., IČO: 25842218, jako kancelář
stavební firmy
7. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 19,11 m2 v suterénu
obytného domu ul. Jaroslava Vrchlického 14, Havířov-Podlesí, 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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSRM
T: 15.01.2016
1500/30RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovitých věcí:
- místnosti č. 302 o výměře 59,40 m2 a podílu na společných prostorách
o výměře 25 m2
- místnosti č. 303 o výměře 58,80 m2 a podílu na společných prostorách
o výměře 25 m2
- místnosti č. 307 o výměře 58,80 m2 a podílu na společných prostorách
o výměře 25 m2
ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra
ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. VINAMET CZ s.r.o., IČO: 26845148,
jako prostory pro kontrolu, dílnu a sklad k výrobě obalových prostředků
pro farmaceutický průmysl, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH s tím, že nájemce
zaměstná v pronajatých částech nemovité věci cca 15 – 20 osob
(vč. osob s tělesným postižením) na kontrolní práce hotových výrobků
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení
nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní smlouvy
je výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní
náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu
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1501/30RM/2016 - Zrušení usnesení, pronájem části nemovité věci – garáže__________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 16 12. 2015 č. 1431/29RM/2015 ve věci
schválení obecného záměru pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře
15 m2 v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m2
v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,
s p. Vítězslavem Konvičkou, bytem ………………………..,
za podmínek:
- nájemné 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: ke garážování vlastního osobního vozidla
1502/30RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla spolku Klub přátel školy, Havířov-Podlesí, z. s., v budově školy
na ul. Františka Hrubína č. p. 1537/5, Havířov-Podlesí, po dobu existence spolku
1503/30RM/2016 - Energetické centrum Horní Suchá____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zaslat námitky statutárního města Havířova v rámci řízení o oznámení o zahájení
územního řízení k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Energetické
centrum Horní Suchá“ na pozemcích parc.č. 1055/1, 1055/126, 1055/158
v katastrálním území Horní Suchá
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem námitek
v rámci řízení o oznámení o zahájení územního řízení k vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „Energetické centrum Horní Suchá“
Z: vedoucí OSRM
T: 18.01.2016
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1504/30RM/2016 - Žádost společnosti Asental Group_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě žádosti společnosti Asental Group ze dne 7. 1. 2016, která se bude
účastnit Elektronické dražby čj. 127 EXE 2862/2014-9 na nemovité věci bez
pozemků v majetku pana Bronislava Moravce, stojící na pozemcích v majetku
města Havířova parc.č. 63/4, 63/6 a 63/7 v k.ú. Dolní Suchá, společný postup
k zabránění blokace daného území případnými třetími subjekty tak, že v případě,
že se Asental Group zúčastní dražby a získá tento majetek, bude město připraveno
jednat s touto společností o dalším postupu a rozsahu odkupu, případně směně
zastavěných pozemků těmito stavbami
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
odesláním dopisu
Z: vedoucí OSRM
T: 20. 1. 2016
1505/30RM/2016 - „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ - Smlouva o sdružení
veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů
k třetím osobám____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv
a povinností a vztahů k třetím osobám se Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 723 02 Ostrava,
IČO: 00095711 ve znění přílohy č. 1
pověřit
1. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem
Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv
a povinností a vztahů k třetím osobám ve znění přílohy č. 1
2. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
jmenuje
1. člena komise pro otevírání obálek a jeho náhradníka v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov - U Šimaly“:
Člen:
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Náhradník: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
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2. členy komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov - U Šimaly“:
Členové:
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Náhradníci: Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
1506/30RM/2016 - „Přednádražní prostor Havířov“ – výsledek veřejné ankety_______________
Rada města Havířova
bere na věd omí
výsledek veřejné ankety o budoucí podobě Přednádražního prostoru Havířov s tím,
že nejvíce hlasů od občanů získala vizualizace návrhu č. 3
schvaluje
1. výjimku z čl. III odst. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
zn. ZS/40/RMH/2015 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Přednádražní
prostor Havířov – zpracování projektové dokumentace“ (číslo stavby 15008)
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti se společností DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem Hornopolní
131/12, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25905813 pro stavbu „Přednádražní
prostor Havířov“, za níže uvedených podmínek:
- cena za zpracování dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti
464 000,- Kč bez DPH (561 440,- Kč vč. DPH)
- cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti
612 000,- Kč bez DPH (740 520,- Kč vč. DPH)
- cena za zpracování dokumentace pro realizaci stavby 633 000,- Kč bez DPH
(765 930,- Kč vč. DPH)
- cena za autorský dozor max. 100 800,- Kč bez DPH (121 968,- Kč vč. DPH),
což činí 224 hod. po 450,- Kč/hod.
- celkem max. cena 1 809 800,- Kč bez DPH (2 189 858,- Kč vč. DPH)
- záruka na dílo po dobu záruky zhotovitele, min. 5 let
- termín doručení dokumentace pro územní řízení do 10 kalendářních týdnů ode
dne doručení písemného pokynu k zahájení prací
- termín doručení pravomocného Územního rozhodnutí do 18 kalendářních
týdnů ode dne doručení písemného pokynu k zahájení prací
- termín doručení dokumentace pro stavební povolení do 12 kalendářních týdnů
ode dne doručení písemného pokynu k zahájení prací
- termín doručení pravomocného Stavebního povolení do 18 kalendářních týdnů
ode dne doručení písemného pokynu k zahájení prací
- termín doručení dokumentace pro realizaci stavby do 12 kalendářních týdnů
ode dne doručení písemného pokynu k zahájení prací
- bez poskytnutí zálohy a dílčími fakturacemi vždy po odevzdání dílčí části díla
- před uzavření smlouvy o dílo předložení pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 10 000 000,- Kč
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu
„Přednádražní prostor Havířov“
ukládá
předložit smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti pro stavbu „Přednádražní prostor Havířov“
Z: vedoucí OSRM
T: 01/2016
1507/30RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.
Z: vedoucí OSRM
T: leden 2016
1508/30RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Náměstí T. G. Masaryka“___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Náměstí T.G. Masaryka“ dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.
Z: vedoucí OSRM
T: leden 2016
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1509/30RM/2016 - Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ Žákovská___________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná ve složení:
předseda:
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora ….zástupce zřizovatele
další členové:
Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK
…..zástupce zřizovatele
Mgr. Kamila Králová, referentka KÚ
…..zástupce KÚ MSK
Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy
…..odborník v oblasti státní správy
Mgr. Janka Potáčová, pedagog
…..zástupce pedagogů školy
Mgr. Jana Franková, školní inspektorka
…..zástupce České školní inspekce
Mgr. Dana Kusinová, předsedkyně školské rady
…..zástupce školské rady
pověřuje
podpisy jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Bc. Daniela Pawlase,
primátora města
ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením
vedoucího pracovního místa ředitele dotčené základní školy bezodkladně po jejím
jmenování
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2016
1510/30RM/2016 - Žádost o bezplatné poskytnutí Sportovní haly Žákovská a Městské sportovní
haly v rámci fotbalových turnajů pro mládež____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o bezplatný pronájem, popřípadě snížení nájmu Sportovní haly Žákovská a
Městské sportovní haly na pořádání fotbalových turnajů pro mládež Okresního
fotbalového svazu Karviná dle přílohy č. 1
schvaluje
50% snížení ceny za pronájem Sportovní haly Žákovská a Městské sportovní haly
Okresnímu fotbalovému svazu Karviná se sídlem Univerzitní nám. 242/2, Fryštát,
733 01 Karviná, IČO 22883053, na pořádání fotbalových turnajů pro mládež.
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1511/30RM/2016 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
– Sportovní klub volejbalu Havířov____________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání žádosti Sportovního klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26,
Havířov-Město, IČO: 48806323, o částečné prominutí odvodu a penále
dle přílohy č. 1
1512/30RM/2016 - Zpráva o hospodaření a stavu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
– forenzní audit_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Zprávu o věcných zjištěních za období let 2012 až 2014 ve spol. ZÁMEK Havířov,
s.r.o. – forenzní audit, zpracovanou firmou WARIDO audit, s.r.o., se sídlem
Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava
ukládá
p. Davidu Ondráčkovi, jednateli společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,
K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov, zpracovat návrh opatření k odstranění
nedostatků uvedených ve Zprávě o věcných zjištěních za období let 2012
až 2014 ve spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o. – forenzní audit.
Z: jednatel spol.
ZÁMEK s.r.o.
T: do 31.03.2016
1513/30RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 142. – 146.__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
a) rozpočtová opatření č. 142. – 146., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 142. – 146. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2015:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
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1 839 102,08
890 194,94
41 850,81
5 463,95

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery
II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor správy a rozvoje majetku - oddělení
investic
odbor správy a rozvoje majetku - oddělení
správy majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
odbor správy a rozvoje majetku - oddělení
strategického rozvoje
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
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901 592,38

tis. Kč

1 797 864,02
1 474 487,24
925,67
37 176,21
240,00
40,00
214 800,08
14 712,67
259 985,07
219 902,69

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

20 395,00

tis. Kč

76 999,87
606 997,11
4 331,23

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

17 981,64

tis. Kč

323 376,78
710,00
870,00
834,00
975,00
885,00
780,00
1 340,00
965,00
1 570,00
756,85
2 331,95
930,00
765,00
790,00
650,00
730,00
700,00
540,00
845,00
560,00
3 619,24
3 167,84
3 300,68
3 871,87
3 383,90

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

2 099,08
6 516,05
3 076,97
6 494,15
3 420,58
3 805,60
5 536,74
6 043,40
1 892,52
2 539,04
1 118,16
6 627,10
2 684,23
42 224,56
19 337,00
45 590,29
15 729,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

35 941,00
32 231,76

tis. Kč
tis. Kč

44 598,22

tis. Kč

-41 238,06
0,00
-142 540,00
+101 301,94

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

1514/30RM/2016 - Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších
úrokových podmínek________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. záměr přijetí úvěru na přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova
v České spořitelně, a.s., a Všeobecné úvěrové bance, a.s., za výhodnějších
úrokových podmínek než jsou ve sjednaných úvěrových smlouvách a to
k 20. 7. 2016,
2. vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru na přeúvěrování s tím, že tento
úvěr bude sjednán se splatností jistiny a úroků do 31. 12. 2021 a s pevnou
úrokovou sazbou.
Z: vedoucí EO
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uložit
předložení smlouvy o přijetí úvěru na neúvěrování ke schválení Zastupitelstvu
města Havířova.
Z: vedoucí EO
T: do 30. 6. 2016
1515/30RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti a přijetí účelové dotace na výkon sociální práce ze státního
rozpočtu na rok 2016
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádosti o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
Z: vedoucí OSV
T: 10. 2. 2016
1516/30RM/2016 - Souhlas obce k doplatku na bydlení____________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
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. 2016
nesouhlasí
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
pověřuje
podpisem odpovědi uděleného souhlasu či nesouhlasu Mgr. Daniela Vachtarčíka,
náměstka primátora pro sociální rozvoj
Z: vedoucí OSV
T: leden 2016
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1517/30RM/2016 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením na Slovensku
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1
s plánovaným rozpočtem ………………… 435 000,00 Kč
2. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů na Slovensku
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 2
s plánovaným rozpočtem ………………… 815 000,00 Kč
3. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů
v tuzemsku
- podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 3
s plánovaným rozpočtem ………………… 550 000,00 Kč
ukládá
1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
na Slovensku a seniorů na Slovensku
Z: vedoucí OSV,
ředitelka SANTÉ
T: srpen, září 2016
2. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
a seniorů v tuzemsku
Z: vedoucí OSV
T: květen až říjen 2016
3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů osob
se zdravotním postižením a seniorů na Slovensku i tuzemsku
Z: vedoucí OSV
1518/30RM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
Rada města Havířova
doporučuje
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. 4725/1 v k.ú. Havířov - město,
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4725/2 v k.ú. Havířov - město
v rozsahu přílohy č. 1 a 2
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1519/30RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015, dle přílohy č. 1
a plán kontrolní činnosti oddělení kontroly MMH, dle přílohy č. 2.
1520/30RM/2016 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2016_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání s komunálním
odpadem na území města Havířova, na rok 2016 takto:
kanceláře a provozovny produkující
max. 110 litrů odpadu týdně:
2 016,- Kč/rok bez DPH
max. 110 litrů odpadu za 14 dní:
1 008,- Kč/rok bez DPH
obchody a provozovny produkující
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu týdně:
7 851,- Kč/rok bez DPH
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu za 14 dní: 3 926,- Kč/rok bez DPH
1521/30RM/2016 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MS kraje
Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací
statutárního města Havířova__________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu „Program podpory aktivit v oblasti kultury
na rok 2016“ Moravskoslezského kraje – Krajský úřad, se sídlem: 28. Října 117,
702 18 Ostrava, Městským kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985 ve výši
a na účel dle důvodové zprávy.
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1522/30RM/2016 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova pro obrazovou
přílohu vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky___________
Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova pro obrazovou přílohu vědecké publikace
„Klíč ke znakům měst České republiky“
ukládá
informovat žadatele o rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí OKP
T: 18. 1. 2016
1523/30RM/2016 - Rezignace člena občanské komise pro část města Havířov-Životice__________
Rada města Havířova
ber e na vědomí
rezignaci Ing. Teofila Iwaszka na funkci člena občanské komise pro část města
Havířov-Životice k 1. lednu 2016
1524/30RM/2016 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady
dne 7.12.2015_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se
sídlem Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO
45192081 (dále jen
„společnost“), konané dne 7.12.2015 v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s.,
Skalní 1088, Hranice I -Město, dle důvodové zprávy
1525/30RM/2016 - SmVaK Ostrava a.s. - kooptace člena dozorčí rady_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
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neschválení návrhu na kooptaci Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí
rady společnosti SmVaK Ostrava a.s., IČO 45193665, na dobu do konání nejbližší
valné hromady
1526/30RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné
hromady 29.1.2016__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
IČO: 47677287, dne 29. ledna 2016 v 9:00 hodin v sídle společnosti
Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá
2. program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1
uložit
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu mimořádné valné
hromady takto:
bod 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
- hlasovat pro zvolení osob shodně s návrhem představenstva dle Přílohy
č. 2
bod 3. Volba člena představenstva
- hlasovat pro schválení člena představenstva Ing. Vavřince Fójcika
na dalších pět let
bod 4. Schválení auditora pro rok 2015
- hlasovat pro schválení auditora pro rok 2015: Auditorská společnost
CONSULT, s.r.o.
1527/30RM/2016 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2016______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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,
podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
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:
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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 Kč 1,- *
formátu A4 (skenování)
*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 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.
Zaslání e-mailem
0 Kč
Zaslání faxem
5,- Kč/1 stránka
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:
218,- Kč/1 započatá hodina/1 zaměstnanec
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady
(např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální
kalkulace. Náklady budou vyúčtovány za předpokladu, že vyhledávání
informace bude mimořádně rozsáhlé (např. bude-li třeba informace vyhledat
z různých pramenů, 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.
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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.
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 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. Žadatel může úhradu za poskytnutí informace zaplatit
- bezhotovostně převodem nebo složenkou na příjmový účet statutárního města
Havířova číslo 19-1721604319/0800, VS 106 nebo
- v hotovosti v pokladně Magistrátu města Havířova, Svornosti 2,
Havířov-Město v pokladních hodinách
Pondělí, Středa 8:00 – 12:00 12:45 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00 12:45 – 14:00 hodin.
6. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení výše požadované úhrady
úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
7. Tento sazebník se stanovuje pro orgány statutárního města Havířova
a Městskou policii Havířov.
8. Zaplacené náklady za poskytnutí informací jsou příjmem statutárního města
Havířova.
9. Součástí tohoto sazebníku nejsou úhrady spojené s pořizováním kopií
z úředních spisů stanovené dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
10. Dosavadní Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. ze dne 3.6.2015 se tímto ruší, použije se však na dosud
nevyřízené žádosti o informace, ledaže by použití tohoto nového sazebníku
bylo pro žadatele výhodnější. Dosavadní Sazebník úhrad za poskytování
informací podle zákona č. 123/1998 Sb. ze dne 7.10.2015 se tímto ruší,
použije se však na dosud nevyřízené žádosti o informace o životním
prostředí, ledaže by použití tohoto nového sazebníku bylo pro žadatele
výhodnější.
11. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 15.1.2016.
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ukládá
zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2016 na internetových stránkách města,
a na veřejně přístupném místě v budově Radnice a všech služebnách Městské
policie Havířov po celou dobu jeho platnosti
Z: vedoucí OPS
vedoucí OŽP
T: 15.1.2016
1528/30RM/2016 - Odměny členům zastupitelstva________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova stanovit
s účinností od 1.2.2016
1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4 872 Kč/měsíc
a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 703 Kč/měsíc tj. celkem
5 575 Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo
předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3 486 Kč/měsíc a příplatek
podle počtu obyvatel ve výši 703 Kč/měsíc tj. celkem 4 189 Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města
podle zvláštních právních předpisů ve výši 6 176 Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1 194 Kč/měsíc
a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 703 Kč/měsíc,
tj. celkem 1 897 Kč/měsíc
s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou
funkci,
2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů
zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou
členy Zastupitelstva města Havířova, měsíční odměnu za výkon funkce ve výši,
která náleží za výkon této funkce členům zastupitelstva dle odstavce
1) tohoto usnesení
3) v případě vzniku výše uvedené funkce v průběhu roku 2016 náleží odměna
za výkon této funkce ode dne jmenování nebo zvolení do funkce.
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1529/30RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr 2016________________________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2016 na max. 250
zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města Havířova
1530/30RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH____________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova s účinností od 1.2.2016
na 311.
1531/30RM/2016 - Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 25. ledna 2016 od 13:00 hod. v Kulturním domě
RADOST, dle přílohy s vypuštěním bodů 9 a 22.
1532/30RM/2016 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój v Polsku
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu dne 21.1.2016 do Jastrzębie-Zdrój v Polsku pana
Martina Taussiga, předsedy kulturní a letopisecké komise RMH a Mgr. Romana
Trnky, předsedy sportovní komise RMH, na jednání s komisemi partnerského
města Jastrzębie-Zdrój
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1533/30RM/2016 - Jednací řád Rady města Havířova – dodatek č. 1_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady města Havířova schválenému usnesením
čís. 1195/23RM/2015 dne 7.10.2015, kterým se:
1. v Článku VI „Dokumentace schůzí“ bez náhrady vypouští odstavec 6:
„6. Zvukové záznamy pořízené ze schůze RMH jsou přístupny členům RMH,
tajemníkovi MMH, vedoucí odboru právních služeb MMH a zapisovatelce.
Ukládají se po dobu tří měsíců v kanceláři zapisovatelky, poté jsou
zapisovatelkou vymazány.“
2. v Článku VII „Usnesení a kontrola plnění usnesení“ mění text odstavce 2 takto:
„2. Přehled přijatých usnesení v písemné podobě zapisovatelka rozešle do
10 dnů všem členům ZMH (kteří o to požádají), předsedům komisí RMH,
tajemníkovi MMH, uvolněným členům ZMH a vedoucím odborů MMH.
Současně přehled přijatých usnesení v elektronické podobě ve stejné lhůtě 10
dnů zveřejní na www.havirov-city.cz/Volené orgány/Rada/usnesení a na
zabezpečeném webovém úložišti.
Přehled přijatých usnesení v elektronické podobě zapisovatelka rozešle
do 10 dnů obchodním společnostem města a vedoucím odvětvových odborů
MMH pro příspěvkové organizace města.“
ukládá
vymazat zvukové záznamy pořízené ze schůzí Rady města Havířova
Z: vedoucí OKP
T: 13.1.2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/4407/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

18.01.2016

USNESENÍ
z 31. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.01.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 31. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.01.2016
1534/31RM/2016 - Zvolení ověřovatele 31. schůze RMH, konané dne 27.01.2016
1535/31RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 30. schůze RMH, konané dne 13.01.2016
1536/31RM/2016 - Schválení programu 31. schůze RMH, konané dne 27.01.2016
1537/31RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 31. RMH
1538/31RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1539/31RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu
bytů
1540/31RM/2016 - Přidělení 6 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy
v České republice, z.s.
1541/31RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Palzerová
1542/31RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark
1543/31RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
1544/31RM/2016 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město
1545/31RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1546/31RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy
Obecný záměr pronájmu části nemovité věci
1547/31RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1548/31RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v budově č. p. 144 ul. Padlých hrdinů 47,
Havířov-Životice
1549/31RM/2016 - Žádost o snížení nájemného za garáž
1550/31RM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
1551/31RM/2016 - Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój
– Karviná – Havířov“
1552/31RM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Havířov“
1553/31RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
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1554/31RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
1555/31RM/2016 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města
1556/31RM/2016 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016
1557/31RM/2016 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)
1558/31RM/2016 - Návrh na ustanovení pracovní skupiny pro řešení problematiky
odpadového hospodářství města a přípravu Plánu odpadového
hospodářství města Havířova
1559/31RM/2016 - Žádost o pokácení lípy na ul. Chopinova 2/130, Havířov-Město
1560/31RM/2016 - Souhlas obce k doplatku na bydlení
1561/31RM/2016 - Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádostí o dotace příspěvkovou
organizací Městská knihovna Havířov
1562/31RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady
1563/31RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady
1564/31RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady
1565/31RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady
1566/31RM/2016 - Cena primátora města do tomboly na reprezentační ples města – schválení
pořízení věcného daru
1567/31RM/2016 - Schválení pracovní cesty na 20. Setkání hornických měst a obcí
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USNESENÍ

z 31. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.01.2016
1534/31RM/2016 - Zvolení ověřovatele 31. schůze RMH, konané dne 27.01.2016____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 31. schůze Rady města Havířova, konané
dne 27.01.2016
JUDr. Štefana LANGERA
1535/31RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 30. schůze RMH, konané dne 13.01.2016_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 30. schůze RMH, konané dne 13. ledna 2016
1536/31RM/2016 - Schválení programu 31. schůze RMH, konané dne 27.01.2016___________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 31. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.01.2016
dle přílohy
1537/31RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 31. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé
744/15RM/2015 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – Různé
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1005/20RM/2015 Návrh na ustavení pracovní skupiny pro řešení
problematiky dopravní obsluhy v souvislosti
s výstavbou terminálu „Hranečník“
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.
1219/24RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
Immo - Log – CZ Alpha Beta s. r. o.
1290/26RM/2015 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 944/537,
k.ú. Šumbark dohodou
1293/26RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o.
1352/28RM/2015 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s.
1427/29RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č.
714/1, k.ú. Dolní Datyně
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, H
avířov“ v rámci programu MŠMT č. 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky
1468/29RM/2015 „Výběr pojišťovacího makléře“
1499/30RM/2016 Zrušení usnesení Záměry pronájmu částí nemovitých
věcí Ukončení nájmu dohodou
1503/30RM/2016 Energetické centrum Horní Suchá
1504/30RM/2016 Žádost společnosti Asental Group
1506/30RM/2016 „Přednádražní prostor Havířov“ – výsledek veřejné
ankety
1515/30RM/2016 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové
dotace
1516/30RM/2016 Souhlas obce k doplatku na bydlení
1522/30RM/2016 Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města
Havířova pro obrazovou přílohu vědecké publikace
Klíč ke znakům měst České republiky
1527/30RM/2016 Sazebník úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. a podle zákona č. 123/1998
Sb. na rok 2016
1533/30RM/2016 Jednací řád Rady města Havířova – dodatek č. 1
1538/31RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
5
USNESENÍ
z 31. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.01.2016

- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 479/35 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.5, o velikosti 0+1, na ulici Na Nábřeží 715/103 Havířov- Město
……………………………
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 791/4 Havířov- Město
……………………………
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1032/15 Havířov- Město
……………………………
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 999/54 Havířov- Město
……………………………
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1169/1c Havířov- Šumbark
……………………………
- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Dukelská 681/5a Havířov- Šumbark
……………………………
- č.52, o velikosti 1+3, na ulici Čelakovského 1594/2b Havířov- Podlesí
……………………………
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici 17.listopadu 1033/17 Havířov- Město
……………………………
- č.3, o velikosti 1+3, na ulici Švabinského 996/1 Havířov- Město
……………………………
- č.31, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Marie Pujmanové 1122/24 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 387/8 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici Školní 271/32 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.20, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 423/6 Havířov- Šumbark
……………………………
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 383/16 Havířov- Šumbark
……………………………
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 15.02.2016
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1539/31RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu
bytů____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od
1.2.2016 na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3
1540/31RM/2016 - Přidělení 6 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy
v České republice, z.s._____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení 6 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu:
- č. 58 o vel. 0+1 v domě na ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku,
- č. 53 o vel. 0+1 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku,
- č. 28 o vel. 0+1 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku,
- č. 30 o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku,
- č. 16 o vel. 1+2 v domě na ul. Nákupní 423/6 v Havířově-Šumbarku,
- č. 35 o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku
Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova
2565/23, Praha - Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního
programu Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy
v ČR a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem
Havířov a Armádou spásy v České republice, z.s., č.j. 883/OSV/2015 s tím,
- že nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou organizací
uzavírány v souladu se Zásadami s výjimkou povinnosti úhrady jistot a
- že souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní
agentura, s.r.o.
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1541/31RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Palzerová______________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. Pavlovova 585/6 v Havířově-Městě p. Kateřině
Palzerové, t.b. …………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
1542/31RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře
255 m2, kat. území Šumbark Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici
Orlí 6/418 v Havířově-Šumbarku, Orlí 418/6, 736 01 Havířov-Šumbark,
IČO 26816741, na kterém se nachází bytový dům č.p. 418
1543/31RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_______
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, kat. území Havířov-město o
výměře 27 m2, panu Filipu Bachoríkovi, bytem …………………………
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem textilu
1544/31RM/2016 - Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 4041, zahrada o výměře 653 m2 v kat. území
Havířov-město spolku Naše místo z.s., sídlo: Havířov-Podlesí, Studentská
1548/26, IČO 02666162 za účelem zřízení komunitní zahrady
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1545/31RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 11,88 m2 v suterénu obytného domu ul. Čelakovského 2b,
Havířov-Podlesí, p. Lence Záhorkové, IČO: 87937590, jako sklad pro úklid
v domě
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 3,71 m2 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 42,
Havířov-Město, p. Simoně Řepové, IČO: 04659074, jako sklad
pro úklid v domě
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 1,36 m2 v přízemí obytného domu ul. Karvinská 3,
Havířov-Město, p. Simoně Řepové, IČO: 04659074, jako sklad pro úklid
v domě
4. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m2 v suterénu
obytného domu ul. Školní 39, 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.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSRM
T: 29.01.2016
1546/31RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy
Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. výpověď nájemní smlouvy na 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, nájemci spolku Havířovsko-karvinský kovo klastr, z. s.,
IČO: 04583302, z důvodu dluhu na nájemném a službách
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2. obecný záměr pronájmu 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
1547/31RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem 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, p. Marii Rumperteszové, IČO: 67307752, jako provozovnu
pedikúry, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH za provozní prostory
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci - místnosti 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,
p. Jaroslavu Tomíčkovi, IČO: 88232310, jako dílnu na výrobu nábytku,
za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 500,- 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
1548/31RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v budově č. p. 144 ul. Padlých hrdinů 47,
Havířov-Životice_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 488,83 m2:
- přízemí (vstup do 1. patra) o výměře 22,96 m2
- přízemí (z dvorní části) o výměře 88,32 m2
- 1. poschodí (bývalá restaurace, zázemí) o výměře 267,05 m2
- 1. poschodí (bývalý sál) o výměře 110,50 m2
v budově č. p. 144 ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, spol. KRIŽAN,
s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny, sítotisku, zázemí
pro zaměstnance a e-shopu, za podmínek:
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- nájemné 180,- 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
1549/31RM/2016 - Žádost o snížení nájemného za garáž________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení nájemného za část nemovité věci – garáž o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu na ul. Marie Pujmanové 4, Havířov-Šumbark, nájemci
p. Zdeňku Sujákovi Molnárovi, v celkové výši 254,- Kč, z důvodu realizace
investiční akce „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. Etapa“ v období od 14. 10. do
22. 10. 2015 a tím znemožnění přístupu do pronajaté garáže
1550/31RM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)____
Rada města Havířova
schvaluje
návrh Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace
na období 2014 - 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Z: vedoucí OSRM
T: leden 2016
1551/31RM/2016 - Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój
– Karviná – Havířov“_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
- předložení žádosti o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko, Prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti, Specifického cíle – Zvýšení návštěvnosti regionu
prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
- uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dohody
o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Z: vedoucí OSRM
T: leden 2016
1552/31RM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Havířov“__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Havířov“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem
žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
Z: vedoucí OSRM
T: 29.02.2016
1553/31RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
- věcný dar ve výši 15 300,00 Kč od společnosti Z+M Partner, spol. s.r.o.
chráněná dílna, Valchařská 3261/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 26843935 – PC LENOVO AIO Edge 63z 19,5“ k využití v hodinách
cizích jazyků,
- věcný dar ve výši 1 226,00 Kč od pana Miroslava Gottfrieda, ……………..
IČO: 61935727 – jablka pro děti na akci školy,
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace (IČO: 75027569)
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- finanční dar ve výši 12 500,00 Kč od společnosti TEREZA, vzdělávací
centrum, z.ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 64933873 na realizaci
odpadové kampaně „LITTER LESS“,
3. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO:61988634)
- věcný dar ve výši 890,00 Kč od pana Miroslava Gottfrieda, ………………..
IČO: 61935727 – ovoce na Dětský den,
4. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace (IČO: 70958289)
- finanční dar ve výši 28 060,00 Kč od společnosti Technické služby Havířov
a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 – pořízení
pomůcek pro činnost kroužku Montessori v MŠ.
1554/31RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací_____
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
„U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
(IČO: 70958289)
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Rozvojový program
projekt: Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
v roce 2016 požadovaná výše dotace: 50 500,00 Kč
financování: bez spoluúčasti - v plné výši poskytovatelem dotace
22.
1555/31RM/2016 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města_________
Rada města Havířova
ruší
výběrové řízení vyhlášené na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
schvaluje
vyhlášení nového výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
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ukládá
náměstkovi primátora pro sociální rozvoj vyhlásit výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
schvaluje
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 2 s úpravami dle návrhu členů
rady města
jmenuje
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: únor 2015
1556/31RM/2016 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016_________________
Rada města Havířova
schvaluje
odpisové plány na rok 2016 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě, kdy jejich souhrnná
výše odpisů činí 46 529 627,69 Kč.
1557/31RM/2016 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných
aktivit (FVPA) ve výši 30 000,00 tis. Kč formou vkladového účtu vedeného
u J&T Banky, a.s.
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1558/31RM/2016 - Návrh na ustanovení pracovní skupiny pro řešení problematiky
odpadového hospodářství města a přípravu Plánu odpadového
hospodářství města Havířova_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ustanovení pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového hospodářství
města a přípravu Plánu odpadového hospodářství města Havířova
jmenuje
členy pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového hospodářství
města a přípravu Plánu odpadového hospodářství města:
Předseda komise:

náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- Bc. Ivan Bureš

Členové:
za město Havířov:

vedoucí odboru komunálních služeb
- Ing. Zdena Mayerová
vedoucí odboru životního prostředí
- Ing. Jana Návratová
vedoucí oddělení zeleně a veřejných prostranství
odboru komunálních služeb
- Ing. Iveta Grzonková
referent odboru komunálních služeb
- Bc. Hana Walachová
za Komisi životního prostředí Rady města Havířova (KŽP):
předsedkyně KŽP
- Ing. Eva Šillerová
místopředseda KŽP
- p. Jan Nezhyba
za Technické služby Havířov a.s. (TSH):
ředitel společnosti
- Ing. Ludvík Martinek
vedoucí střediska odpadového hospodářství
- Ing. Iveta Slimáčková
1559/31RM/2016 - Žádost o pokácení lípy na ul. Chopinova 2/130, Havířov-Město__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zamítavé stanovisko odboru životního prostředí ve věci vykácení lípy
na ul. Chopinova 2/130, Havířov-Město
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ukládá
odeslat p. Evě Zástřeškové, bytem ……………………………
konečné zamítavé stanovisko k žádosti ve věci vykácení lípy
Z: vedoucí OKS
T: 02/2016
1560/31RM/2016 - Souhlas obce k doplatku na bydlení________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
nevydávat souhlas/nesouhlas statutárního města Havířova k doplatku na bydlení
na základě žádosti Úřadu práce ČR pro rok 2016 vzhledem k tomu, že tento
není pro Úřad práce ČR závazný
1561/31RM/2016 - Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádostí o dotace příspěvkovou
organizací Městská knihovna Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním níže uvedených žádostí o dotaci příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov, IČ: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
1. Žádost o dotaci ve výši 28.000 Kč v rámci grantového řízení Nadace ČEZ
„Podpora regionů“, na projekt Knihfest 2016
2. Žádost o dotaci ve výši 30.000 Kč v rámci grantového řízení Nadace ČEZ
„Podpora regionů“, na projekt Čtenářské kluby v MK Havířov
3. Žádost o dotaci ve výši 10.000 Kč v rámci grantového řízení Regionálního
výboru SKIP10, na projekt Knihám nakloněný festival
4. Žádost o dotaci ve výši 28.000 Kč v rámci grantového řízení Nadace OKD
„Pro region“, na projekt Čteme rádi
1562/31RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_______
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se
sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále též „společnost HTS, a.s.“)
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žádá
1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře
vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“)
v termínu dne 27.4.2016 ve 13:30 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 2015
5. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2015 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 2015
7. Vyjádření dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2015
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2015 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s. o účast
na valné hromadě dne 27.4.2016
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi
dozorčí rady a řediteli HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 15.02.2016
2. vypracovat a uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 27.4.2016
na internetových stránkách společnosti HTS, a.s.
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 25.03.2016
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3. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 27.4.2016
k bodům 3 až 10 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické
podobě
Z: předseda
předst. HTS, a.s.
T: 13.04.2016
1563/31RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_______________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem
Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka
1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)
žádá
1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře
vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“)
v termínu dne 27.4.2016 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 TSH a.s.
a stavu jejího majetku za rok 2015
5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2015 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 2015
7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2015
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2015 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast
na valné hromadě dne 27.4. 2016
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ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi
dozorčí rady a řediteli THS a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 15.02.2016
2. vypracovat a uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 27.4.2016
na internetových stránkách společnosti THS a.s.
Z: představenstvo
THS a.s.
T: 25.03.2016
3. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 27.4.2016
k bodům 3 až 10 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické
podobě
Z: předseda
předst. TSH a.s.
T: 13.04.2016
1564/31RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady______________
Rada města Havířova
jako 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 „ společnost MRA, s.r.o.“)
žádá
1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka
vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“)
v termínu dne 18.5.2016 ve 14.15 hodin v salonku l. 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 2015
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
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6. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti orgánům
společnosti
2. jednatele, členy dozorčí rady a ředitele společnosti MRA, s.r.o. o účast
na valné hromadě dne 18.5.2016
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům, předsedovi dozorčí rady
a řediteli společnosti MRA, s.r.o.
Z: vedoucí OPS
T: 10.02.2016
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 18.5.2016 na odbor
kancelář primátora v listinné podobě
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 15.04.2016
3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 18.5.2016 na internetových
stránkách společnosti MRA, s.r.o.
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 15.04.2016
4. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 18.5.2016
na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 02.05.2016
1565/31RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady_____________________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem HavířovMěsto 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 ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
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žádá
1. jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o svolání jednání jediného
společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná
hromada“) v termínu dne 18.5.2016 ve 13.30 hodin v salonku l. 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 2015
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
6. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti orgánům
společnosti
2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o účast
na valné hromadě dne 18.5.2016
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli a předsedovi dozorčí rady
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
Z: vedoucí OPS
T: 10.02.2016
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 18.5.2016 na odbor
kancelář primátora v listinné podobě
Z: jednatel ZÁMEK
Havířov, s.r.o.
T: 15.04.2016
3. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 18.5.2016
na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: jednatel ZÁMEK
Havířov, s.r.o.
T: 02.05.2016
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1566/31RM/2016 - Cena primátora města do tomboly na reprezentační ples města – schválení
pořízení věcného daru_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení věcného daru, ceny primátora města, do tomboly na reprezentační
ples města Havířova, konaný dne 12. 2. 2016 ve výši maximálně 10 000,- Kč.
ukládá
zajistit pořízení věcného daru, ceny primátora města, do tomboly
na reprezentační ples města Havířova
Z: vedoucí OKP
T: 12.02.2016
1567/31RM/2016 - Schválení pracovní cesty na 20. Setkání hornických měst a obcí
Rada města Havířova
schvaluje
pracovní cestu do města Příbram na 20. Setkání hornických měst a obcí
ve dnech 10. – 12. 6. 2016 pro Bc. Daniela Pawlase, primátora města,
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
a Ing. Jaroslava Gongola, člena Zastupitelstva města Havířova
a Ing. Karla Šlachtu, člena Zastupitelstva města Havířova

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Bc. Ivan BUREŠ
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/9141/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

15.02.2016

USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.02.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 32. schůzi Rady města Havířova, konané dne 10.02.2016
1568/32RM/2016 - Zvolení ověřovatele 32. schůze RMH, konané dne 10.02.2016
1569/32RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 31. schůze RMH, konané dne 27.01.2016
1570/32RM/2016 - Schválení programu 32. schůze RMH, konané dne 10.02.2016
1571/32RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 32. RMH
1572/32RM/2016 - Petice občanů na podporu občanského sdružení Sportovní
gymnastika T. Havířov
1573/32RM/2016 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a
okolí za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů
na území města Havířova za rok 2015
1574/32RM/2016 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence
kriminality v roce 2016
1575/32RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru
PČR Havířov – změna usnesení
1576/32RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
nájmu bytů
1577/32RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1578/32RM/2016 - Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2016,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
1579/32RM/2016 - Dodatek č. 13 a Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2016
1580/32RM/2016 - Žádost paní Ingrid Tokarčíkové o udělení výjimky při zřizování
vyhrazeného parkovacího místa
1581/32RM/2016 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Lukáš Szeruda
1582/32RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1583/32RM/2016 - Mimořádné přidělení konkrétního náhradního obecního bytu – Lucie
Kubiczková a Tomáš Bača
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1584/32RM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
1585/32RM/2016 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “
1586/32RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice
1587/32RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov - město
1588/32RM/2016 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi
1589/32RM/2016 - Ukončení smlouvy o výpůjčce, záměr pronájmu stavby propagační skříňky
1590/32RM/2016 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže
1591/32RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí
1592/32RM/2016 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci
Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci
1593/32RM/2016 - Informace o odstoupení nájemce od nájemní smlouvy
Žádost o snížení nájemného
1594/32RM/2016 - Oprava mostu Na Hlinikách - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
1595/32RM/2016 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě
1596/32RM/2016 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RPG, Byty s.r.o.
1597/32RM/2016 - Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój –
Karviná - Havířov“ – změna usnesení
1598/32RM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
– změna usnesení
1599/32RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
1600/32RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací
1601/32RM/2016 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2016/2017
1602/32RM/2016 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů
1603/32RM/2016 - Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o.
1604/32RM/2016 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
– Sportovní klub volejbalu Havířov
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1605/32RM/2016 - Pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací – změna
účelu pořízení
1606/32RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
1607/32RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“
1608/32RM/2016 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2016 – bezbariérové
byty na ul.Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova
1609/32RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – v objektu Kina
Centrum Havířov
1610/32RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace ČEZ
a Nadace OKD
1611/32RM/2016 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním
střediskem Havířov
1612/32RM/2016 - Změna nájemce části nemovité věci v objektu Kulturního domu Petra
Bezruče v Havířově
1613/32RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu Petra Bezruče
v Havířově
1614/32RM/2016 - Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova ve výši
max. 400 000,00 tis. Kč
1615/32RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 1. – 12.
1616/32RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH
1617/32RM/2016 - Změna Organizačního řádu Magistrátu města Havířova
1618/32RM/2016 - Vyvěšení tibetské vlajky
1619/32RM/2016 - Horní Bludovice – uzavření veřejnoprávní smlouvy
1620/32RM/2016 - Zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov
1621/32RM/2016 - OŘ/79/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – rozhodnutí o
vyloučení uchazeče a o výběru nabídky
1622/32RM/2016 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Růžena Slívová
1623/32RM/2016 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem
1624/32RM/2016 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Městské vysílání Havířov
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1625/32RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy, Slovensko
1626/32RM/2016 - DEPOS Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné
hromady konané dne 29. 1. 2016
1627/32RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech
obchodní společnosti a změna zakladatelské listiny obchodní společnosti
1628/32RM/2016 - Změna zástupce města v představenstvu společnosti Technické služby
Havířov a.s
1629/32RM/2016 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s
1630/32RM/2016 - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov – omezení
jednatelského oprávnění
1631/32RM/2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Havířova
1632/32RM/2016 - Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
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z 32. schůzi Rady města Havířova, konané dne 10.02.2016
1568/32RM/2016 - Zvolení ověřovatele 32. schůze RMH, konané dne 10.02.2016____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 32. schůze Rady města Havířova, konané
dne 10.02.2016
Bc. Alenu OLŠOKOVOU
1569/32RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 31. schůze RMH, konané dne 27.01.2016_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 31. schůze RMH, konané dne 27. ledna 2016
1570/32RM/2016 - Schválení programu 32. schůze RMH, konané dne 10.02.2016___________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený program 32. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.02.2016
dle upravené přílohy
1571/32RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 32. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1021/20RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního
majetku Domovem seniorů Havířov, p.o.
1342/28RM/2015 Záměr rekolaudace a úpravy bytových prostor v domě na
ul. Obránců míru 619/3, Havířov – Šumbark
6
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1425/29RM/2015 Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Suchá – stoka EA-3“
1509/30RM/2016 Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Žákovská
1555/31RM/2016 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace
města
vypouští
ze sledování tato usnesení:
1220/24RM/2015 Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark
1316/26RM/2015 Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci –
v objektu Kina Centrum Havířov
1347/28RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření
veřejného osvětlení na ul. Farská“
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“
1463/29RM/2015 Souhlas s přijetím nepeněžního daru
1480/30RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1496/30RM/2016 Pronájem pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice
1498/30RM/2016 Změna nájemní smlouvy - společnost MS steel s.r.o.
1507/30RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na
projekt „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“
1545/31RM/2016 Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1550/31RM/2016 Strategie integrované teritoriální investice ostravské
aglomerace (ITI)
1551/31RM/2016 Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum
Jastrzębie-Zdrój – Karviná – Havířov“
1572/32RM/2016 - Petice občanů na podporu občanského sdružení Sportovní
gymnastika T. Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů na podporu občanského sdružení Sportovní gymnastika T.
Havířov dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schvaluje
odpověď na petici občanů na podporu občanského sdružení Sportovní
gymnastika T. Havířov dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
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pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem
odpovědi na petici občanů
Z: vedoucí OŠK
T: 10.2.2016
1573/32RM/2016 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov
a okolí za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných
hasičů na území města Havířova za rok 2015__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené
Výroční zprávy za rok 2015 včetně příloh č. 1 - 8
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí
1574/32RM/2016 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence
kriminality v roce 2016____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. podkladový dokument k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci
Programu prevence kriminality 2016 „Plán prevence kriminality města
Havířova na rok 2016“
2. podání žádostí o dotace a přijetí dotací na realizaci 3 dílčích projektů v rámci
programu prevence kriminality v roce 2016 vyhlášeného Ministerstvem
vnitra ČR na tyto projekty:
projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
projekt „Asistent prevence kriminality“
projekt „Informační brožura - Průvodce bezpečným městem“
3. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši:
29 800,- Kč na projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
92 800,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“
5 000,- Kč na projekt „Informační brožura - Průvodce bezpečným městem“
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uložit
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu
úprav rozpočtu na rok 2016 ve výši schváleného podílu města na
spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým
výborem pro prevenci kriminality
1575/32RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru
PČR Havířov – změna usnesení_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit změnu usnesení číslo 217/6ZM/2015 ze dne 14.9.2015 v části
„schvaluje“ takto:
v bodu 2. se na konci věty vypouští slova „na území města Havířova“
uložit zabezpečit realizaci
Z: ředitel MP
T: 3/2016
1576/32RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí
nájmu bytů______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od
1.2.2016 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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1577/32RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
- č.46, o velikosti 1+3, na ulici Astronautů 1094/9 Havířov- Město
……………………..
- č.2, o velikosti 1+3 na ulici 17.listopadu 1033/17 Havířov-Město
…………………......
- č.1 o velikosti 1+2 (II.Ktg.) na ulici Dukelská 696/11d Havířov-Šumbark
……………………..
- č.11, o velikosti 1+2 na ulici Pavlovova 583/2 Havířov-Město …………..
- č.21 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2 Havířov-Šumbark
…………………
- č.14 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1100/10 Havířov-Šumbark
…………………
- č.3 o velikosti 1+2 na ulici Plynárenská 667/9 Havířov-Prostřední Suchá
…………………..
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1 Havířov-Šumbark
…………………..
- č.20 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41 Havířov-Šumbark
……………………
- č.2 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1120/20 Havířov-Šumbark
……………………
- č.30 o velikosti 1+4 na ulici Akátová 458/1 Havířov-Šumbark
……………………
- č.2 o velikosti 1+4 na ulici A.S.Puškina 911/1 Havířov-Město
…………………….
- č.8 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1143/20 Havířov-Šumbark …………….
pověřuje
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: 15.2.2016
1578/32RM/2016 - Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2016,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.____________________________
Rada města Havířova
odkládá
1. rozhodnutí o závazku dopravce o vrácení případného přeplatku v položce
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účetní ztráty za rok 2016 v termínu do 28.2.2017 na účet statutárního města
Havířova
2. rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 14 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 části účetní ztráty v r. 2016 ve výši 57 000 000 Kč
1579/32RM/2016 - Dodatek č. 13 a Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2016_____________________________________
Rada města Havířova
odkládá
1. rozhodnutí o vrácení případného přeplatku na účet statutárního města
Havířova ve lhůtě do 28.2.2017 v případě, že dle skutečně dosažených
ekonomických výsledků za rok 2016 bude ztráta v oblasti účetní ztráty nižší
než úroveň záloh, vyplacených objednatelem
2. rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 13 a Dodatku č. 14 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. 2016
v maximální výši takto:
ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081
ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073
ARRIVA Morava a.s., IČ 25827405
celkem

2 088 080 Kč
585 580 Kč
116 440 Kč
210 000 Kč
3 000 100 Kč

1580/32RM/2016 - Žádost paní Ingrid Tokarčíkové o udělení výjimky při zřizování
Vyhrazeného parkovacího místa____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost paní Ingrid Tokarčíkové, byt. ………………………………., o udělení
výjimky z usnesení Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 ve
věci povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení
vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. U Tesly
pro její vozidlo s parkovacím průkazem O 7 dle přílohy č. 1
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P na území města Havířova schválených usnesením Rady města
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Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010, za účelem zřízení vyhrazeného
parkování na parkovišti místní komunikace ul. U Tesly v Havířově – Šumbarku
pro vozidlo s parkovacím průkazem O 7 žadatelky Ingrid Tokarčíkové.
1581/32RM/2016 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Lukáš Szeruda____________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 18 o vel. 1+3 se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. …………………………………………………
p. Lukáši Szerudovi, t.b. ………………………………………… pod
podmínkou, že:
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami a
v době, kdy bude předmětný byt právně volný
- L. Szeruda převezme byt ve stávajícím stavu s tím, že jeho opravy provede
na své vlastní náklady
1582/32RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Lucie Kročkové , trvale bytem ………………….,
……………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na
ul. ……………………………………., jehož nájemkyní je její babička p.
Pavla Hůlová
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Veroniky Bohušové, trvale bytem ………………,
……………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě na
ul. ………………………………….., jehož nájemci jsou její rodiče manž.
Roman Bohuš a Bohdana Bohušová
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Ilony Bačové , trvale bytem …………………….. ,
……………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě na
ul. …………………………………………., jehož nájemcem je její syn p.
Richard Ondrašík
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Miroslava Ďuriše ml., trvale bytem …………..
…………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2
v domě na ul. …………………………………., jehož nájemcem je jeho
sestra p. Johana Ďurišová
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5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Petra Junka., trvale bytem …………………….,
………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+2 v domě na
ul. ……………………………………, jehož nájemcem je jeho babička p.
Libuše Soldánová
1583/32RM/2016 - Mimořádné přidělení konkrétního náhradního obecního bytu
– Lucie Kubiczková a Tomáš Bača__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního náhradního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o
vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou
města pro příslušné období v domě na ul. ………………………………. p.
Lucii Kubiczkové, t.b. ……………………………… a p. Tomáši Bačovi, t.b.
……………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno
měsíčně
1584/32RM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark ___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. prodej části pozemku parc.č. 1494/14, nově dle geometrického plánu
označenou jako parc.č. 1494/39, ostatní plocha, o výměře 141 m2,
k.ú. Šumbark, paní Renatě Pechové, bytem ……………………..,
…………………….., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 59.220,-Kč (420,-Kč/m2) + 1.060,-Kč
za zpracování znaleckého posudku, celkem 60.280,-Kč + DPH
2. prodej části pozemku parc.č. 1494/14, nově dle geometrického plánu
označenou jako parc.č. 1494/40 ostatní plocha, o výměře 220 m2,
k.ú. Šumbark, manželům Ladislavu Eľkovi a Heleně Eľkové, bytem
…………………………………………, za účelem přístupu a příjezdu
k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 92.400,-Kč
(420,-Kč/m2) + 1.060,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem
93.460,-Kč + DPH
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1585/32RM/2016 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit část usnesení č. 187/5ZM/2015 ze dne 15.06.2015 týkající se rozsahu,
výměry a výše úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti na části
pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice 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:
„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“
schválit v rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“
zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú.
Bludovice 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 zajištění erozní rýhy přírodním žebrem z kamene
a v oprávnění zřízení, umístění a provozování včetně zařízení (vedení), užívání
včetně údržby a oprav, přístupu za účelem provozu, užívání, oprav či údržby,
vstupu a vjezdu dle geometrického plánu 4054 – 109/2015 ze dne 01. 12. 2015
o výměře 1.023 m2, za jednorázovou úhradu 250,- Kč/m2, tj. celkem ve výši
255.750,- Kč + DPH, služebnost se zřizuje jako vykupitelná a na dobu
životnosti stavby
1586/32RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit v rámci úplatného převodu řadu splaškové kanalizace, určené pro 4
rodinné domy, ul. Datyňská, Havířov-Bludovice, zřízení pozemkové
služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování
a udržování řadu splaškové kanalizace v kat. území Bludovice na pozemku
parc.č. 945/7 v rozsahu cca 13 m2, dle geometrického zaměření, ve prospěch
statutárního města Havířov, jakožto budoucího vlastníka řadu splaškové
kanalizace, od spoluvlastníků pozemku manželů Weisse Zdeňka a Weissové
Ingrid, bytem ……………………………. s tím, že pozemková služebnost se
zřizuje bezplatně, pro účely finančního úřadu má služebnost celkovou hodnotu
500,- Kč
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1587/32RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov – město______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov - město za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, o výměře 1 m2 dle GP č. 2079 – 55/2015 ze
dne 24. 11. 2015 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 678, k.ú. Bludovice
jehož součástí je budova č.p. 383, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti
jsou Stanislav Pawlas a Jana Pawlasová, oba bytem ……………………,
……………….
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 04. 2016
1588/32RM/2016 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3727, k.ú. Havířov – město,
o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním, ul. Železničářů
v Havířově – Městě, pro pana Rostislava Šeredu, …………………….,
………………….., IČO: 67681310, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 5 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 ……………………
………………………, IČO: 87134942, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.000,-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
3. prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o
výměře 12 m2, označeného č. 6 s podélným stáním, ul. Československé
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armády, pro pana Milana Sedláčka, bytem ………………………,
IČO: 73899291, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při podpisu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
- výpovědní lhůta je 1 měsíc
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 1593/OSM/11, Dodatku č. 4
k nájemní smlouvě č. 251/OSM/12, Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č.
252/OSM/12
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 4. 2016
1589/32RM/2016 - Ukončení smlouvy o výpůjčce, záměr pronájmu stavby propagační skříňky
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení smlouvy o výpůjčce č. E/MJP/752/97 ze dne 16. 12. 1997 na stavbu
propagační skříňky na pozemku parc. č. 423, k.ú. Havířov-město, uzavřenou
s Českou stranou sociálně demokratickou, IČO: 00409171, dohodou
k 29. 2. 2016
2. záměr pronájmu levé části stavby propagační skříňky na pozemku parc. č.
423, k.ú. Havířov-město, Komunistické straně Čech a Moravy, Městskému
výboru KSČM Havířov, IČO: 00496936, k propagaci strany
3. záměr pronájmu pravé části stavby propagační skříňky na pozemku parc. č.
423, k.ú. Havířov-město, České straně sociálně demokratické, Místní
organizace Havířov, IČO: 00409171, k propagaci strany
1590/32RM/2016 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m2 v suterénu
obytného domu ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže, za
podmínek:
1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže
Z: vedoucí OSRM
T: 12. 2. 2016
1591/32RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání v obytných
domech dle přílohy č. 1 materiálu nájemci Městské realitní agentuře, s.r.o.,
IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic a úklidu, o
celkové výměře 744,95 m2, od 1. 1. 2016, za podmínek dle původní nájemní
smlouvy
2. 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. STAVNET CZ s.r.o., IČO: 25842218, jako kancelář
stavební firmy, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2016, 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.
1592/32RM/2016 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci
Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 65,98 m2 v 1. nadzemním podlaží části D objektu Radnice
č. p. 86, Svornosti 2, Havířov-Město, nájemkyni p. Monice Trojáčkové, IČO:
70643326, o sběrnu chemického čistění a praní oděvů, ostatní podmínky
nájemní smlouvy se nemění
2. změnu účelu užívání části nemovité věci – místnosti o výměře 19,70 m2
v suterénu obytného domu ul. Slovanská 1216/8, Havířov-Město, nájemci
p. Lukáši Wildtovi, z původního účelu –soukromé posilovny, na účel nový
17
USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.02.2016

– sklad pro vlastní potřebu, nájemné bude sníženo na sazbu 100,- Kč/m2/rok
bez DPH od 1. 2. 2016, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 smlouvy o nájmu č. 736/OSM/2014 dle bodu 1.
Z: vedoucí OSRM
T: 4/2016
1593/32RM/2016 - Informace o odstoupení nájemce od nájemní smlouvy
Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
odstoupení nájemkyně p. Anny Gebauerové, IČO: 64149749, od nájemní
smlouvy č. 1748/OSM/11 na pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 107 o
výměře 19,62 m2 v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice č. p. 86,
Svornosti 2, Havířov-Město, k datu 29. 2. 2016; druhá nájemkyně uvedených
prostor p. Lenka Holtzerová, IČ: 65902581, zůstává nadále v nájmu
neschvaluje
snížení nájemného za pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 107 o
výměře 19,62 m2 v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice č.p. 86,
Svornosti 2, Havířov-Město, nájemkyni p. Lence Holtzerové, IČ: 65902581,
z původní výše nájemného 2 110,- Kč/m2/rok bez DPH na novou sazbu
nájemného 1 700,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1. 3. 2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 smlouvy o nájmu č. 1748/OSM/11
Z: vedoucí OSRM
T: 4/2016
1594/32RM/2016 - Oprava mostu Na Hlinikách - zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Oprava mostu Na Hliníkách“
rozdělení předmětu plnění na části:
ne
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následné zakázky (opce):

ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:
3. formu zadávacího řízení:

ano (měsíční)
ne
ne
ne
zjednodušené podlimitní řízení

4. výši požadované jistoty:

160.000,- Kč

5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zájemcům
uvedeným v důvodové zprávě
6. varianty nabídky:
7. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín ukončení:
8. základní hodnotící kritérium:

ne
nejdříve 1. 5. 2016
nejpozději do 120 dnů ode dne
doručení výzvy k zahájení prací
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

9. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
s pojistným plněním v minimální výši 8.000.000 Kč před podpisem
smlouvy se zhotovitelem
- záruka za jakost díla 60 měsíců, vyjma zeleně, u níž bude záruka 24 měsíců
ode dne předání dokončeného díla
10. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými
doklady
11. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
- osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce
stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby stavbyvedoucího i
zástupce stavbyvedoucího nebo pokud nebude stavbyvedoucí a zároveň
také zástupce stavbyvedoucího osobou autorizovanou v daném oboru, je
nutno prokázat autorizaci v daném oboru jiných dvou osob, z nichž vždy
alespoň jedna bude muset být přítomna na stavbě při realizaci části díla
týkající se úpravy vozovky nad mostem (dále také „odborný pracovník“).
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- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, nebo pokud
nebude stavbyvedoucí a zároveň také zástupce stavbyvedoucího osobou
autorizovanou v daném oboru, je nutno prokázat autorizaci v daném oboru
jiných dvou osob, z nichž vždy alespoň jedna bude muset být přítomna na
stavbě při realizaci části díla týkající se úpravy koryta vodního toku (dále
také „odborný pracovník“).
- úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřických činností
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů.
12. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně 4 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musí být oprava nebo výstavba mostu
v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH a z toho alespoň dvě opravy
nebo výstavby mostu musí být provedeny metodou relingu
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucí i zástupce
stavbyvedoucího, a to:
autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce
autorizace v oboru dopravní stavby v případě, že autorizace v tomto oboru
nebude prokazována jinými dvěma odbornými pracovníky
autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
v případě, že autorizace v tomto oboru nebude prokazována jinými dvěma
odbornými pracovníky vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 4
stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky musí být oprava
nebo výstavba mostu v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH a z toho
alespoň dvě opravy nebo výstavby mostu musí být provedeny metodou
relingu
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. Bc. Ivan Bureš
Ing. Eduard Heczko
2. JUDr. René Vašek
Ing. Kateřina Mikulová
3. Ing. Miroslav Szop
p. Jaromír Werner
4. Ing. Dagmar Čtvrtníčková
Ing. Petra Vínovská
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Lucie Jonsztová, DiS.
15. zadávací lhůtu:

90 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
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nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Výzvy k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení o
podání nabídky po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání
kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
1595/32RM/2016 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě_
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi statutárním městem Havířov jako budoucím prodávajícím,
Tamarou Tylovou a Erikem Pilchem, jako původními budoucími kupujícími a
manžely Kateřinou a Karlem Sikorovými jako novými budoucími kupujícími
dle přílohy č. 1
pověřuje
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
ukládá
předložit k podpisu Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí
kupní smlouvě dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSRM
T: 2/2016
1596/32RM/2016 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RPG, Byty s.r.o.
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky se společností
RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ: 27769127 ve znění Přílohy č. 1
pověřit náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o
výstavbě a financování kanalizační přípojky ve znění Přílohy č. 1
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1597/32RM/2016 - Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój –
Karviná – Havířov“ – změna usnesení_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení RMH čís. 1551/31RM/2016 ze dne 27.1.2016 k záměru
realizace projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná Havířov“ takto:
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Přeshraniční
ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná - Havířov“ do Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko, Prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, Specifického cíle – Zvýšení
návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů partnerským městem Jastrzębie-Zdrój
schválit
1. Dohodu o spolupráci na projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój
– Karviná - Havířov“ realizovaného z prostředků Programu Interreg V- A
Česká republika – Polsko dle přílohy č. 1
2. spolufinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój –
Karviná - Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši
10% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů
3. předfinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój –
Karviná - Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100%
uznatelných i neuznatelných nákladů
pověřit primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem
Dohody o spolupráci na projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój –
Karviná - Havířov“ realizovaného z prostředků Programu Interreg V- A Česká
republika – Polsko, dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSRM
T: 02/2016
1598/32RM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
– změna usnesení_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení čís. 1550/31RM/2016 ze dne 27.1.2016 k návrhu Strategie
integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu takto:
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slovo „s c h v a l u j e“ se nahrazuje textem „doporučuje Zastupitelstvu města
Havířova schválit“
1599/32RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_______________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČO: 48805424)
- finanční dar ve výši 27 838,00 Kč od společnosti Technické služby Havířov
a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 – skříňky
do tříd pro žáky I. stupně,
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
- finanční dar ve výši 8 700,00 Kč od společnosti Technické služby Havířov
a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 – 3 ks
didaktických sad k pokusům objevování, zkoumání „Tajemství přírody“,
3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČO: 62331221)
- finanční dar ve výši 29 520,00 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o. ,
Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 – úhrada
stravného pro 11 žáků školy na období leden-červen 2016 ze sociálně
znevýhodněných rodin v rámci projektu Sociální rozvoj stravovacích služeb
školy,
4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707)
- věcný dar ve výši 8 550,00 Kč od společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO:
61974706 – tělovýchovné pomůcky z katalogu firmy Educaplay (balvany,
kameny, sada kuželů, tyčí a kruhů, rovnováha na kartách).
1600/32RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací____
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací města ASTERIX –
středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747)
poskytovatel: Nadace OKD
název dotačního programu: „Pro region“
projekt: Vnitřní materiálové vybavení turistické základny pro letní táborové
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pobyty dětí a mládeže
požadovaná výše dotace: 20 328,00 Kč
financování: 20% z finančních prostředků PO, tj. 5 082,00 Kč
poskytovatel: Nadace OKD
název dotačního programu: „Pro region“
projekt: Venkovní materiálové vybavení turistické základny pro letní táborové
pobyty dětí a mládeže
požadovaná výše dotace: 50 400,00 Kč
financování: 20% z finančních prostředků PO, tj. 12 600,00 Kč
1601/32RM/2016 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2016/2017____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do logopedických tříd při
Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov - Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace a Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,
příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017 ve dnech 23. a 24. února
2016, 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 2016/2017 ve dnech 10. a 11. května 2016, a
to první den zápisu od 9:00 hod. do 16:00 hod. a druhý den zápisu od 9:00
hod. do 12:00 hod.
ukládá
oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelkám mateřských škol
zřízených statutárním městem Havířov
Z: vedoucí OŠK
T: únor 2016
1602/32RM/2016 - 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“ v pořadí:
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1. Mgr. Ing. Petr Ogrocki, Ph.D.
ze Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
2. paní Alena Milatová
ze Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
3. Mgr. Simona Lenčová
ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
4. paní Alena Mlčúchová
z Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
5. Mgr. Sylva Mokrošová
z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
6. Mgr. Miroslava Przeczková
ze Základní školy Havířov-Šumbark Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední
Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
7. Mgr. Marcela Sasynová
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace
8. paní Lenka Kadlčíková
ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
9. Mgr. Dagmar Baránková
ze Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
10. Mgr. Danuta Kulová
ze Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
II.
udělení ocenění žákům v kategorii „Žák“:
1. Markovi Messingovi
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, za 1. místo v regionálním kole řečnické soutěže
2. Lukáši Beděrovi
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, za 2. místo v regionálním kole řečnické soutěže
3. Sabině Pawlasové
ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, za 3. místo
v mezinárodní soutěži v psaní dopisů
4. Anně Hoňkové
ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná za 3. místo
v krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího chemika“
III.
udělení ocenění studentovi v kategorii „Student střední školy“:
Ondřeji Krabcovi
z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, za 1.
místa v okresních kolech matematické olympiády, matematického Klokana a
fyzikální olympiády
IV.
udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy, víceletého
gymnázia“:
kolektivu Dětského pěveckého sboru Rozmarýnek
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ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, za ocenění „Laureát
soutěže“ z mezinárodní soutěže v Polsku, za držitele „Zlatého pásma“ v mezinárodní
soutěži a držitele „Zlatého pásma“ v krajském kole
ukládá
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 2016
1603/32RM/2016 - Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o.___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí daru, a to zahradního domečku v hodnotě 41 954,42 Kč
společnosti Mrňousek Havířov s.r.o., se sídlem Na Fojtství 1336/10,
Havířov - Město, PSČ 736 01, IČO: 031 34 661
pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem
darovací smlouvy
1604/32RM/2016 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
– Sportovní klub volejbalu Havířov_________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost a doplnění žádosti Sportovního klubu volejbalu, se
sídlem Mánesova 971/26, Havířov-Město, IČO: 48806323, o částečné
prominutí odvodu a penále dle přílohy č. 1 a 2
neschválit Sportovnímu klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, HavířovMěsto, IČO: 48806323
1. částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého
platebním výměrem ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2785/2015, ve výši
13.846,- Kč
2. částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého
platebním výměrem ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2785/2015,
ve výši 38.150,- Kč
schválit Sportovnímu klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26,
Havířov-Město, IČO: 48806323 z důvodu značných potíží v hospodaření klubu
v důsledku zaplacení vyměřeného penále a odvodu:
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1. částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně vyměřeného k částce 13.846,- Kč, uloženého platebním výměrem
č. 1/2015 ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2793/2014, ve výši 5.741,32 Kč
2. částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně vyměřeného k částce 38.150,- Kč, uloženého platebním výměrem
č. 1/2015 ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2793/2014, ve výši 23.347,80 Kč
1605/32RM/2016 - Pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací
– změna účelu pořízení____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu pořízení investičního majetku Základní školy Havířov – Šumbark Gen.
Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513), a to takto:
místo volejbalových sloupků s vřetenovým upínáním se zkušebním označením
EN 1271 ve výši 41.975,- Kč pořízení základny včetně softwaru k tabletům pro
žáky ve výši 41.000,- Kč
1606/32RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení kopírovacího stroje DEVELOP D 2001 iD, inventární číslo HIM –
022/21, v pořizovací ceně 48 736,60 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací
města Základní školou Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČO 48805513)
1607/32RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých
z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města
Havířova za rok 2015 dle důvodové zprávy
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
města Havířova v roce 2016:
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I. z mimosportovní sféry v celkové výši
7 136 000,- Kč, a to takto:
sociální oblast
- činnost registrovaných sociálních služeb
1 754 000,- Kč dle přílohy č. 1A
- projekty a činnost na podporu aktivit související
se sociální oblastí
398 000,- Kč dle přílohy č. 1B
kulturní oblast
1 855 000,- Kč dle přílohy č. 2
školská oblast
2 722 000,- Kč dle přílohy č. 3,8
oblast partnerských vztahů
80 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality, protidrogové prevence
a bezpečnosti v silničním provozu
217 000,- Kč dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
- zdravotnictví
50 000,- Kč dle přílohy č. 6B
- životní prostředí
60 000,- Kč dle přílohy č. 6C
II. ze sportovní sféry v celkové výši
22 019 200,- 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
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.
1608/32RM/2016 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2016 – bezbariérové
byty na ul.Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova___________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2016 – bezbariérové byty dle
přílohy č. 1
1609/32RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – v objektu
Kina Centrum Havířov____________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s doporučením hodnotící komise k výsledku veřejné soutěže č. 4/VSMKS/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.
ukládá
1. vyhlášení veřejné soutěže č. 1/VS-MKS/2016 na pronájem části nemovité
věci v objektu Kina Centrum, náměstí Republiky, Havířov – Město:
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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
2. ředitelce Městského kulturního střediska Havířov zajištění veřejné soutěže
dle schválených podmínek, příloha č. 4
Z: ředitelka MKS
T: 31. 3. 2016
schvaluje
jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:
člen: Ing. Eduard Heczko
Bc. Ivan Bureš
Mgr. Daniel Vachtarčík
Mgr. Yvona Dlábková
Mgr. Jiří Pasz

náhradník: JUDr. Štefan Langer
Róbert Masarovič, MSc.
Mgr. Tomáš Ptáček
Ing. Radka Bocková
Ing. Aleš Kunčický

1610/32RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace
ČEZ a Nadace OKD______________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o nadační příspěvky příspěvkovou organizací Městským
kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985:
1) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace ČEZ, se sídlem
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511,
název operačního programu: Podpora regionů
název projektu:
Talent 2016
požadovaná výše dotace:
68.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
2) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD, se sídlem Karola
Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 27832813,
název operačního programu: Pro region
název projektu:
Den dětí 2016
požadovaná výše dotace:
110.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
3) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD, se sídlem Karola
Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 27832813,
název operačního programu: Pro region
název projektu:
Promenádní koncerty a pohádky v parku 2016
požadovaná výše dotace:
101.000,-- Kč
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spolufinancování:

spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016

4) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD, se sídlem Karola
Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 27832813,
název operačního programu: Pro region
název projektu:
Vánoční městečko 2016
požadovaná výše dotace:
300.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
1611/32RM/2016 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním
střediskem Havířov_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Městským kulturním střediskem
Havířov, IČ: 00317985, ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů
organizačního a technického zabezpečení akce „Reprezentační ples statutárního
města Havířova“, konaného ve dne 12. 2. 2016.
1612/32RM/2016 - Změna nájemce části nemovité věci v objektu Kulturního domu Petra
Bezruče v Havířově_______________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání změny nájemce části nemovité věci – restaurace s příslušenstvím
v objektu Kulturního domu Petra Bezruče z nájemce p. Ladislava Sebery, IČ:
13638165, na nájemce společnost Zappares Pub s.r.o., IČ: 04746139, se sídlem
v Horních Bludovicích č. p. 233, PSČ 739 37.
ukládá
materiál doplnit o doklady k převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Z: ředitelka MKS
T: 3/2016
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1613/32RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu Petra
Bezruče v Havířově_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci, nebytových prostor v objektu Kulturního domu
Petra Bezruče, Hlavní tř. 246/31a, v Havířově - Městě, v 2. NP o celkové
výměře 32,7 m² paní Zdence Ruskové, IČ: 67681450, dle důvodové zprávy
ukládá
MKS Havířov uzavřít s budoucí nájemkyní části nemovité věci, s paní Zdenkou
Ruskovou smlouvu o nájmu části nemovité věci na dobu neurčitou.
Z: ředitelka MKS
T: 15. 2. 2016
1614/32RM/2016 - Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova ve výši
max. 400 000,00 tis. Kč____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na poskytnutí
úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města
Havířova za výhodnějších podmínek
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky na služby „Poskytnutí úvěru
ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“, vč. odůvodnění účelnosti ve
znění přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku
Evropské unie
ukládá
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek a do
Úředního věstníku Evropské unie
Z: vedoucí EO
T: do 17.2.2016
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1615/32RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 1. – 12._____
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 12., dle důvodové zprávy
schválit
a) rozpočtová opatření č. 1. – 11., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 12. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2016:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho:
tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery
II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho:
odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor správy a rozvoje majetku
z toho: investiční výstavba
správa majetku
strategický rozvoj
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho:
MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
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1 534 358,60
891 664,00
26 357,76
3 500,00
612 836,84
1 497 246,83
1 228 278,07
757,17
29 602,00
440,00
50,00
210 350,00
11 684,87
270 654,00
249 843,00
229 231,00
17 610,00
3 002,00
77 647,00
368 566,03
8 684,00
268 968,76
1 104,00
1 021,00
993,00
1 263,00
999,00
799,00
1 382,00
1 183,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho:
dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech
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1 740,00
945,00
2 540,00
926,00
1 002,00
1 089,00
825,00
819,00
738,00
672,00
918,00
627,00
3 850,00
3 585,00
3 571,00
4 100,00
3 529,00
2 510,00
2 839,00
3 256,00
4 036,00
3 650,00
3 370,00
5 969,00
6 913,00
851,00
2 735,00
1 100,00
4 021,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2 703,00
21 867,00
18 363,00
39 028,76

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

9 048,00 tis. Kč
28 801,00 tis. Kč
30 688,00
37 000,00
-37 111,77
0,00
-112 540,00
+75 428,23

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

1616/32RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH__________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova, mimo zaměstnance
zaměstnané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
zaměstnance, jejichž plat je dotován úřadem práce, s účinností od 1.4.2016 po
dobu realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“
na 311 zaměstnanců, tj. zvýšení počtu o 1 zaměstnance
1617/32RM/2016 - Změna Organizačního řádu Magistrátu města Havířova________________
Rada města Havířova
rozhodla
změnit v Organizačním řádu Magistrátu města Havířova článek 3. Vnitřní
členění a vymezení základních práv a povinností, odst. 3. Náměstci primátora,
bod 6., který nově zní:
„6. Náměstci primátora koordinují činnost obchodních společností, ve kterých
má město majetkovou účast, ve vztahu k MMH a dalším orgánům města takto:
6.1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
a) Havířovská teplárenská společnost, a.s.
b) Depos Horní Suchá, a.s.
c) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
d) Městská realitní agentura, s.r.o.
e) ZÁMEK Havířov, s.r.o.
6.2. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
a) Technické služby Havířov a.s.
b) ČSAD Havířov a.s.
c) KIC Odpady, a.s.“
1618/32RM/2016 - Vyvěšení tibetské vlajky___________________________________________
Rada města Havířova
nesouhlasí
s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016 před budovou
Magistrátu města Havířova
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1619/32RM/2016 - Horní Bludovice – uzavření veřejnoprávní smlouvy____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2016 mezi
statutárním městem Havířov a obcí Horní Bludovice na zajištění výkonu
přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ke stavbám podle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle
Přílohy č. 2
1620/32RM/2016 - Zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zadání změny č. 2 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. 2 Územního plánu
Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu
1621/32RM/2016 - OŘ/79/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – rozhodnutí o
vyloučení uchazeče a o výběru nabídky_______________________________
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení OŘ/79/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“
společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem 140 00 Praha, Olbrachtova
1929/62, IČO: 45244782, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v
zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1
rozhodla
o výběru nabídky na veřejnou zakázku OŘ/79/EO/15 - „Přijetí úvěru ve výši
160 mil. Kč“ společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07 Praha, Na
Příkopě 969/33, IČO: 45317054, s nabídkovou cenou 2 151 930,87 Kč bez
DPH vypočítanou z neúrokových nákladů ve výši 2 000 000 Kč (jednorázový
poplatek za realizaci úvěru) a pevné úrokové sazby 0,029% p.a.
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pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem rozhodnutí o vyloučení, oznámení o výběru nabídky a dalších
dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení OŘ/79/EO/15 „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“
1622/32RM/2016 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Růžena Slívová_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost paní Růženy Slívové, trvale bytem ………………….
……………………., o uvolnění z funkce přísedící Okresního soudu v Karviné
a zánik její funkce ke dni 23.2.2016
1623/32RM/2016 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem__
Rada města Havířova
bere na vědomí
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok
2015 dle přílohy
1624/32RM/2016 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Městské vysílání Havířov________________
Rada města Havířova
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Městské vysílání Havířov
pověřuje
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
Městské vysílání Havířov
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1625/32RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy, Slovensko____________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) dne 18. 2. 2016 pro Bc.
Daniela Pawlase, primátora města, Bc. Ivana Bureše, náměstka pro
hospodářský rozvoj a Ing. Vieru Horváthovou, ředitelku ZŠ, 1. máje 10a,
Havířov-Město za účelem navázání spolupráce s Bratislavským samosprávným
krajem v oblasti sociální, kulturní a společenské
1626/32RM/2016 - DEPOS Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné
Hromady konané dne 29. 1. 2016___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Depos
Horní Suchá,a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO
47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 29. ledna 2016 v sídle
společnosti, dle důvodové zprávy
1627/32RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech
obchodní společnosti a změna zakladatelské listiny obchodní společnosti___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. se
sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744 (dále jen
„MRA, s.r.o.“) uvedené v příloze č. 2
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o. dle přílohy č. 3 a
s tím související:
a) setrvání ve funkci jediného jednatele společnosti MRA, s.r.o. pana
Róberta Masaroviče, MSc.
b) zánik funkce jednatele společnosti MRA, s.r.o. JUDr. Štefana Langera ke dni
platnosti a účinnosti nového znění zakladatelské listiny MRA,s.r.o.
Rada města Havířova
jako 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
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žádá
jednatele MRA, s.r.o. v souladu s ustanovením § 155 zák. č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), o
předložení pracovní smlouvy uzavřené s ředitelem MRA, s.r.o. Ing. Pavlem
Tichým
Z: jednatelé MRA, s.r.o.
T: 2.3.2016 (jednání VH)
1628/32RM/2016 - Změna zástupce města v představenstvu společnosti Technické
služby Havířov a.s________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
ke dni 2.3.2016 rezignaci Róberta Masaroviče, MSc. na funkci člena
představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská
1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „TSH a.s.“)
navrhnout
ke dni 2.3.2016 podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení Ing. Jaroslava Gongola,
CSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.
1629/32RM/2016 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 (dále jen „SmVaK Ostrava
a.s.“)
zrušit nominaci Ing. Antonína Polického, kandidáta na funkci člena dozorčí
rady SmVak Ostrava a.s.
navrhnout zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady
SmVak Ostrava a.s.
uložit
1. zaslat návrh na změnu nového zástupce města v dozorčí radě společnosti
SmVaK Ostrava a.s.
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2. informovat ZMH o zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí
rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.
1630/32RM/2016 - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov – omezení
jednatelského oprávnění___________________________________________
Rada města Havířova
podle § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jako zřizovatel příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 (dále jen „SSRZ
Havířov“),
ukládá
1. ve smyslu ustanovení článku III odst. 2 a 3 zřizovací listiny osobě jednající
za SSRZ Havířov, aby do doby jmenování ředitele SSRZ Havířov bez
předchozího souhlasu Rady města Havířova nečinil právní jednání s plněním
trvajícím déle jak 30 dní a právní jednání, na základě kterých by v každém
jednotlivém případě vznikla SSRZ Havířov povinnost zaplatit částku vyšší
jak 50 000,- Kč
2. osobě jednající za SSRZ Havířov předložit Radě města Havířova všechny
smlouvy podepsané (uzavřené) od 1.1.2016
Z: SSRZ Havířov
T: 2.3.2016
1631/32RM/2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Havířova__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyhotovený v souladu
s platnou legislativou dle přílohy č. 1 s úpravami dle návrhů členů RMH, s tím,
že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských registrovaných služeb
v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace doplněna o
deklaraci vyjadřující připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací
platbě formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku
veřejné služby a platbě za jeho výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních
služeb a příslušným krajem
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1632/32RM/2016 - Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 22. února 2016 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle upravené přílohy

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Bc. Ivan BUREŠ
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

K bodu č.38 schváleného programu 32. schůze Rady města Havířova ve věci veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova nebylo přijato usnesení
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/15084/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

23.02.2016

USNESENÍ
z 33. schůze Rady města Havířova
konané dne 22.02.2016

v Kulturním domě RADOST
Alšova 11, Havířov-Město

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 33. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.02.2016
1633/33RM/2016 - Zvolení ověřovatele 33. schůze RMH, konané dne 22.02.2016
1634/33RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 32. Schůze RMH, konané dne 10.02.2016
1635/33RM/2016 - Schválení pořadu 33. schůze RMH, konané dne 22.02.2016
1636/33RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zástupce města v dozorčí radě
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USNESENÍ

z 33. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.02.2016
1633/33RM/2016 - Zvolení ověřovatele 33. schůze RMH, konané dne 22.02.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu z 33. schůze Rady města Havířova, konané dne
22.02.2016
Ing. Eduarda HECZKA
1634/33RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 32. schůze RMH, konané dne 10.02.2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 32. schůze RMH, konané dne 10. února 2016
1635/33RM/2016 - Schválení pořadu 33. schůze RMH konané dne 22.02.2016_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 33. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.02.2016 dle
přílohy
1636/33RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zástupce města v dozorčí radě_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rezignaci Ing. Karla Žáka na funkci člena dozorčí rady MRA, 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.“) ke dni 02.03.2016
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navrhnout dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u MRA, s.r.o. ke dni 02.03.2016 zvolení
Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku a
správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/16047/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

07.03.2016

USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.03.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 34. schůzi Rady města Havířova, konané dne 02.03.2016
1637/34RM/2016 - Zvolení ověřovatele 34. schůze RMH, konané dne 02.03.2016
1638/34RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 33. schůze RMH, konané dne 22.02.2016
1639/34RM/2016 - Schválení pořadu 34. schůze RMH, konané dne 02.03.2016
1640/34RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 34. RMH
1641/34RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – změna zakladatelské listiny společnosti
1642/34RM/2016 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní
agentury, s.r.o.
1643/34RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů
1644/34RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1645/34RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – rezignace a volba člena dozorčí rady
společnosti
1646/34RM/2016 – Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město
1647/34RM/2016 - Odkoupení nemovitých věcí – pozemků a rodinného domu čp. 174 v k.ú.
Šumbark od manželů Jiřího a Jany Konečných
1648/34RM/2016 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
1649/34RM/2016 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1,
k.ú. Prostřední Suchá
1650/34RM/2016 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice
1651/34RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město
1652/34RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
1653/34RM/2016 - Výpůjčka pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město
1654/34RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
1655/34RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
1656/34RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1657/34RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
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1658/34RM/2016 - Pronájem stavby propagační skříňky
1659/34RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže
1660/34RM/2016 - Snížení výměry projatých částí nemovitých věcí
1661/34RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Náměstí T. G. Masaryka“ – finální verze
1662/34RM/2016 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční
síně“ schválení odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
1663/34RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady – rezignace a volba člena představenstva
1664/34RM/2016 - Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů - zahájení
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
1665/34RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Havířov
1666/34RM/2016 - Jmenování členů školské rady základních škol
1667/34RM/2016 - Kampaň „Česko svítí modře“
1668/34RM/2016 - Žádost o bezplatné poskytnutí Městské sportovní haly a snížení
pronájmu KDPB
1669/34RM/2016 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Žákovská
1670/34RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
1671/34RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku
1672/34RM/2016 - „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1673/34RM/2016 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
1674/34RM/2016 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD
v nadačním programu „Pro region“
1675/34RM/2016 - Souhlas s pronájmem svěřeného majetku za účelem krátkodobého využívání
1676/34RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace
1677/34RM/2016 - Předložení smluv uzavřených od 1. 1. 2016 příspěvkovou organizací Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov
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1678/34RM/2016 - Souhlas zřizovatele s krátkodobým pronájmem majetku svěřeného do správy
1679/34RM/2016 - Odborná konference Zelená města – města budoucnosti: „Zeleň v historii
měst“ 6. 10. 2015, ,, Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst“ 4. 10. 2016,
KD Radost
1680/34RM/2016 - Žádost pana Jaroslava Slívy o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného
parkovacího místa
1681/34RM/2016 - Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2016
1682/34RM/2016 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí
1683/34RM/2016 - Přesun Datového spoje pro napojení Centra ICT na KIVS
1684/34RM/2016 - Žádost o zvýšení odměny za provozování dětského koutku
1685/34RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - anonymní podání
1686/34RM/2016 - Stížnosti – přehled za r. 2015
1687/34RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – požadavek na jednatele společnosti
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USNESENÍ

z 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.03.2016
1637/34RM/2016 - Zvolení ověřovatele 34. schůze RMH, konané dne 02.03.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 34. schůze Rady města Havířova, konané dne
02.03.2016
pana Petera HRABČÁKA
1638/34RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 33. schůze RMH, konané dne 22.02.2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 33. schůze RMH, konané dne 22. února 2016
1639/34RM/2016 - Schválení pořadu 34. schůze RMH, konané dne 02.03.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 34. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.03.2016 dle
přílohy
1640/34RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 34. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
920/18RM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti
1354/28RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o.
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
1021/20RM/2015 Souhlas zřizovatele s pořízením hmotného investičního
majetku Domovem seniorů Havířov, p.o.
1342/28RM/2015 Záměr rekolaudace a úpravy bytových prostor v domě na ul.
Obránců míru 619/3, Havířov – Šumbark
1497/30RM/2016 Pronájem pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark
1538/31RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1555/31RM/2016 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace
města
1559/31RM/2016 Žádost o pokácení lípy na ul. Chopinova 2/130, HavířovMěsto
1566/31RM/2016 Cena primátora města do tomboly na reprezentační ples města
– schválení pořízení věcného daru
1572/32RM/2016 Petice občanů na podporu občanského sdružení Sportovní
gymnastika T. Havířov
1577/32RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1590/32RM/2016 Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže
1592/32RM/2016 Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci
Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci
1601/32RM/2016 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
pro školní rok 2016/2017
1613/32RM/2016 Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu
Petra Bezruče v Havířově
1614/32RM/2016 Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova ve výši
max. 400 000,00 tis. Kč
1641/34RM/2016 – Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – změna zakladatelské listiny 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 „MRA, s.r.o.“)
volí
2. ověřovatele zápisu při rozhodování jediného společníka vykonávajícího
působnost valné hromady MRA,s.r.o.: Mgr. Tomáše Ptáčka
schvaluje
1. tyto změny zakladatelské listiny společnosti s účinností od 2.3.2016:
Článek I Základní ustanovení
Odst. 3. – zkratka „IČ:“ se nahrazuje zkratkou „IČO:“
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Článek II Obchodní firma a sídlo společnosti
Odst. 3. – slovo „Písemnosti“ se nahrazuje slovem „Dokumenty“
Článek IV Výše základního kapitálu a vklady společníka
V názvu článku de slova „vklady společníka“ nahrazují slovy „vklad
společníka“
Odst. 1. – číslo 7 947 000,- Kč se upravuje takto „7 947 000 Kč“,
Odst. 1. písm. a) – číslo 2.519.000,- Kč se upravuje takto „2 519 000 Kč“
a slovo „dvamilionypětsetdevatenácttisíckorunčeských“ se nahrazuje slovy
„dva miliony pět set devatenáct tisíc korun českých“
Odst. 1. písm. b) – číslo 5.428.000,- Kč se upravuje takto „5 428 000 Kč“
a slovo „pětmilionůčtřistadvacetosmtisíckorunčeských“ se nahrazuje slovy
„pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých“
Odst. 3. – vypouští se
Odst. 4. – nově označen jako odst. 3.,
za slova „s článkem I“ se doplňuje odkaz „odst. 4“
Článek VI Orgány společnosti
písm. b) – slova „dva jednatele“ se nahrazují slovy „jednoho jednatele“
Článek VII Valná hromada
Odst. 2 – tento odstavec nově zní takto:
„Působnost valné hromady vykonává 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, kteří jsou jmenováni zakladatelem“ se
nahrazují slovy „je jednatel“
Odst. 2. – slova „Oba jednatelé jsou oprávněni“ se nahrazují slovy „Jednatel je
oprávněn“
Odst. 3. – slova „Oba jednatelé jsou oprávnění“ se nahrazují slovy „Jednatel je
oprávněn“
Odst. 4. – slova „Jednatelé rozhodují“ se nahrazují slovy „Jednatel rozhoduje“
a slovo „společníkovi“ se nahrazuje slovy „valné hromadě“
Odst. 5. – vypouští se
Odst. 6. – nově označen jako odst. 5.
Odst. 6. písm. b) – nově označen jako odst. 5. písm. b), vypouští se slova
„zásadami a“
Odst. 6. písm. c) – nově označen jako odst. 5. písm. c), toto písmeno nově zní
takto: „vykonávat funkci jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi“
Odst. 6. písm. d) – nově označen jako odst. 5. písm. d), toto písmeno nově zní
takto: „uskutečňovat svou činnost v souladu se zájmy společnosti,“
Odst. 6. písm. e) – nově označen jako odst. 5. písm. e), vypouští se slovo
„jednatel“
Odst. 6. písm. i) – vypouští se
Odst. 6. písm. j) – nově označen jako odst. 5. písm. i) a slovo „společnosti“ se
nahrazuje slovem „společníkovi“
Odst. 6. písm. k) – nově označen jako odst. 5. písm. j), toto písmeno nově zní
takto: „svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem o obchodních
korporacích a připravit podklady pro její jednání“
Odst. 6. písm. l) – nově označen jako odst. 5. písm. k)
Odst. 6. písm. m) – nově označen jako odst. 5. písm. l), toto písmeno nově zní
takto: „předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, příp. mimořádnou,
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konsolidovanou i mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku
nebo jiných vlastních zdrojů, resp. úhrady ztráty“
Odst. 6. – 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. 7 – nově označen jako odst. 6.,
doplňují se na konci textu třetí věty slova: „- Radě města Havířova“ a
doplňuje se nově 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 písmeno 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) – toto písmeno nově zní takto:
„určit svého člena (členy) zastupující dozorčí radu v řízení před soudy
či jinými orgány,“
Odst. 2. písm. g) – vypouští se
Odst. 2. písm. h) – nově označeno jako písm. g), toto písmeno se doplňuje na
konci o text: „na základě požadavku společníka.“
Odst. 2. písm. i) – vypouští se
Odst. 4. bod 4.2. – ve druhé větě se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „jejích“
Odst. 4. bod 4.3. – v první větě se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „jejích“
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. – tento odstavec nově zní takto:
„ Jednateli a členům dozorčí rady přísluší po schválení valnou
hromadou za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob
výplaty jsou upraveny smlouvami mezi společností a členy jejich
orgánů.“
Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty
Odst. 1. – slova „předkládají jednatelé“ se nahrazují slovy „předkládá jednatel“
a slovo „jej“ se nahrazuje slovy „jeho návrh“
Odst. 2. písm. b) – slovo „jednatelům“ se nahrazuje slovem „jednateli“
Odst. 3. – slovo „vyplacení“ se nahrazuje slovem „výplatě“ a vypouští se slova
„více jednatelů nebo“ a slova „jednatel nebo“
Článek XIII Ředitel společnosti
Odst. 6. – vypouští se
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Odst. 7. – vypouští se
Článek XIV Zrušení společnosti a vypořádání
název článku – vypouští se slova „a vypořádání“
Článek XV Přechodné ustanovení
název článku „Přechodné ustanovení“ se nahrazuje slovy „Právní poměry“
Odst. 1. – vypouští se
Odst. 2. – vypouští se pořadové číslo odstavce, tzn. číslo „2.“, v textu se
doplňuje označení zákona „zák. č. 89/2012 Sb.,“
Článek XVI Závěrečná ustanovení
Odst. 1. – tento odstavec nově zní takto:
„Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města
Havířova, usnesením čís. 409/10ZM/2016 ze dne 22.2.2016 a tímto
dnem nabývá platnosti a účinnosti nabývá ode dne schválení
provedených změn a nového znění Radou města Havířova
v působnosti valné hromady společnosti dne 2.3.2016.“
Odst. 2. – tento odstavec nově zní takto:
„Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou
listinu 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 od 2.3.2016 ve znění
přílohy č. 2 a s tím související:
a) setrvání ve funkci jediného jednatele MRA, s.r.o. pana Róberta
Masaroviče, MSc.
b) zánik funkce jednatele MRA, s.r.o. JUDr. Štefana Langera ke dni 2.3.2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem zakladatelské
listiny společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 15.3.2016
ukládá
1. provést změnu zápisu v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 - snížení počtu členů statutárního orgánu
na 1, změnu způsobu jednání za společnost, změnu složení dozorčí rady
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 30.4.2016
2. doručit nové znění zakladatelské listiny MRA,s.r.o. (notářský zápis) do sbírky
listin v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vložka 86
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 30.4.2016
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1642/34RM/2016 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní
agentury, s.r.o._____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek provedení kontrol nebytových prostor ve správě Městské realitní
agentury, s.r.o., dle důvodové zprávy.
1643/34RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů_
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od
1.2.2016, 15.2.2016 a 1.3.2016 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
1644/34RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č.29, o velikosti 1+1, na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16 Havířov- Podlesí
………………………
- č.15, o velikosti 1+2 na ulici Klidná 792/2 Havířov-Město …………………..
- č.17 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 515/10 Havířov-Město
…………………………
- č.19, o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1142/18 Havířov-Šumbark ………………
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16 Havířov-Šumbark
………………………
- č.19 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 420/12 Havířov-Šumbark
………………………
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1113/6 Havířov-Šumbark
……………………….
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- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1214/12 Havířov-Město
………………………..
- č.3 o velikosti 1+4 na ulici Karvinská 1188/14 Havířov-Město …………………
- č.8, o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1149/11 Havířov-Město ……………………
- č.9, o velikosti 1+2 na ulici Klidná 699/1 Havířov-Město …………………….
- č.8, o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1121/81c Havířov-Podlesí
…………………………
- č.7, o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1165/14 Havířov-Šumbark
………………………..
- č.6, o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 694/11b Havířov-Šumbark
………………………..
- č.8, o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1154/25 Havířov-Město …………………
- č.21, o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6 Havířov-Šumbark
………………………
- č.6, o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 421/10 Havířov-Šumbark ………………..
- č.47, o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1 Havířov-Šumbark
…………………..
- č.40, o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 Havířov-Šumbark ………………..
- č.1, o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1107/11 Havířov-Šumbark ………………..
- č.15, o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1 Havířov-Šumbark
………………………..
- č.11, o velikosti 1+4 na ulici V.K.Klicpery 288/4 Havířov-Šumbark
…………………………
pověřuje
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: 15.3.2016
1645/34RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – rezignace a volba člena 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“)
bere na vědomí
písemnou rezignaci Ing. Karla Žáka ze dne 22.2.2016 na funkci člena dozorčí rady
společnosti k dohodnutému termínu 2.3.2016
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volí
ke dni 2.3.2016 do funkce člena dozorčí rady společnosti
Ing. Bohuslava Niemiece, nar. ………………, bytem ……………………
………………………
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti včetně výše měsíční
odměny za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 2.3.2016 dle
přílohy č. 2
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti včetně výše
měsíční odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti dle
přílohy č. 3
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí OKP
T: 15.3.2016
2. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a výkonu
funkce předsedy dozorčí rady do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 15.3.2016
3. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí rady
společnosti
Z: předseda dozorčí rady
T: 3/2016
4. provést změnu zápisu o volbě nového člena dozorčí rady a nového předsedy
dozorčí rady společnosti v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631
Z: jednatel společnosti
T: 30.4.2016
1646/34RM/2016 – Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej části pozemku parc.č. 4085/5 ost.plocha, manipulační plocha o výměře cca
25 m2, kat. území Havířov-město (přesná výměra bude stanovena až na základě
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geometrického zaměření) společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Kolejní 1323/12, IČO 42865077 za účelem vybudování
příjezdu k objektu NELLI za cenu v místě a čase obvyklou 640,- Kč/m2
(tj. cca 16 000,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň
1647/34RM/2016 - Odkoupení nemovitých věcí – pozemků a rodinného domu čp. 174 v k.ú.
Šumbark od manželů Jiřího a Jany Konečných__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
odkoupení pozemků parc.č. 2422, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 496 m2,
parc.č. 2423, zahrada o výměře 444 m2, parc.č. 2424, zahrada o výměře 1 252 m2,
parc.č. 2425, orná půda o výměře 1465 m2 , celkem 3 657 m2 a rodinného domu
čp. 174 na pozemku parc.č. 2422 včetně přístavby a příslušenství, vše v kat. území
Šumbark od vlastníků manželů Jiřího Konečného a Jany Konečné, oba bytem
……………………………
1648/34RM/2016 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1960, kat. území Havířov-město o výměře 42
m2, paní Evě Hermanové, bytem ………………………………., IČO 87739615
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem potravin a smíšeného zboží
1649/34RM/2016 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1,
k.ú. Prostřední Suchá________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1086, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
307 m2 a parc.č. 1087/1, orná půda o výměře 319 m2, panu Radku Badurovi, bytem
…………………………………….., za účelem zahrady
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1650/34RM/2016 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice__________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/4, zahrada o výměře 228 m2, k.ú. Bludovice,
paní Mgr. Heleně Burgerové, bytem …………………………………, za účelem
zahrady
1651/34RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4022 ost.plocha, zeleň o výměře cca 35 m2
v kat. území Havířov-město spolku FK Gascontrol Havířov z.s., sídlo: HavířovMěsto, U Letního kina 1506/4, IČO 45215626, k již postavené plechové buňce za
účelem umístění brankových konstrukcí
1652/34RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 922/1, kat. území Havířov-město o výměře 27 m2,
panu Filipu Bachoríkovi, bytem ………………………………… k již
postavenému prodejnímu stánku s prodejem textilu s tím, že nájemní smlouva
bude uzavřena:
- na dobu neurčitou od 1.4.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene ve výši : 27 m2 stánek x 800,- Kč/m2/rok = 21 600,- Kč/ročně
s tím, že nájemné bude hrazeno ve čtyřech splátkách, čtvrtletně
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost
přístupu ke stánku.
a
ukončení nájemní smlouvy č. E/393/OSM/07 na část pozemku parc.č. 922/1,
k.ú. Havířov-město s manž. Elenou Jasinskou a Otakarem Jasinským, oba bytem
……………………………………………….dohodou k 31.3.2016
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
1653/34RM/2016 - Výpůjčka pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku pozemku parc.č. 4041, zahrada o výměře 653 m2 v kat. území
Havířov-město spolku Naše místo z.s., sídlo: Havířov-Podlesí , Studentská
1548/26, IČO 02666162 za účelem zřízení komunitní zahrady na dobu 5 let
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
1654/34RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc.č. 1329/2, 1356, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy volného
kabelového vedení AES 4x35, sloup JB9/6 a JB9/10, EP – 12 – 8002641/VB3
Havířov, Frýdecká, přeložka NNv, SMH za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč +
DPH, o výměře 19 m2 dle GP č. 3887 – 113/2014 ze dne 29. 07. 2014, na dobu
neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a
to parc.č. 2468/3, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování a
udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110 a pilíř SS100, IP – 12 –
8016057/VB1 Havířov, 2468/3, SMH, příp. NNk za jednorázovou úhradu
10.000,- Kč + DPH, o výměře 13,80 m2 dle GP č. č. 4038 - 172/2015 ze dne
7. 12. 2015, na dobu neurčitou
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3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a
to parc.č. 704/1, k.ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, provozování
a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110, IP – 12 – 8016683/VB3 Havířov,
143/1, Korman, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o
výměře 12 m2 dle GP č. č. 594 - 164/2015 ze dne 20. 07. 2015, na dobu
neurčitou
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města a
to parc.č. 2601/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení 2x AYKY 4x35 v chráničce DVR 110 a pilíř
SS200, IV – 12 – 8010427/VB1 Havířov, Stachel, NNk za jednorázovou úhradu
10.000,- Kč + DPH, o výměře 3 m2 dle GP č. č. 2062 - 55/2015 ze dne
16. 07. 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 06. 2016
1655/34RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 3910/2, k.ú.
Havířov - město spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení a v
právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení„ Reko MS Havířov- Atriová, číslo stavby 57796“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů o výměře 32,98 m2 dle GP č. 2064 566/2015 ze dne 15. 10. 2015 za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
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
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016
1656/34RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 2,40 m2 v suterénu obytného domu ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí,
p. Haně Doležalové, IČO: 04658990, jako sklad pro úklid v domě
2. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – části střechy a střešní
nástavby k umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks stožárů se směrovými
anténami a technologie na obytném domě ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark,
provozovateli spol. T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681,
k poskytování služeb mobilního operátora
3. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – části střechy k umístění
telekomunikačního zařízení – 3 ks stožárů se směrovými anténami a technologie
na obytném domě ul. Generála Svobody 26, Havířov-Šumbark, provozovateli
spol. T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, k poskytování služeb
mobilního operátora
1657/34RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 11,88 m2 v suterénu obytného domu ul. Čelakovského 2b,
Havířov-Podlesí, p. Lence Záhorkové, IČO: 87937590, jako sklad pro úklid
v domě,
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 3,71 m2 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 42, Havířov-Město,
p. Simoně Řepové, IČO: 04659074, jako sklad pro úklid v domě,
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3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 1,36 m2 v přízemí obytného domu ul. Karvinská 3, Havířov-Město,
p. Simoně Řepové, IČO: 04659074, jako sklad pro úklid v domě,
za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1658/34RM/2016 - Pronájem stavby propagační skříňky__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem levé části stavby propagační skříňky na pozemku parc. č. 423, k.ú.
Havířov-město, Komunistické straně Čech a Moravy, Městskému výboru
KSČM Havířov, IČO: 00496936, k propagaci strany,
2. pronájem pravé části stavby propagační skříňky na pozemku parc. č. 423, k.ú.
Havířov-město, České straně sociálně demokratické, Místní organizaci Havířov,
IČO: 00409171, k propagaci strany,
za podmínek:
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2016
- roční nájemné 1 000,- Kč + DPH
- nájemné bude splatné k 30. 6. kalendářního roku na základě faktury zaslané
pronajímatelem, poměrná část nájemného za rok 2016 bude uhrazena do 30
dnů od uzavření nájemní smlouvy na základě faktury zaslané pronajímatelem
- nájemce je povinen provádět opravy, údržbu a zasklívání skříňky na vlastní
náklady
- propagační skříňka nebude sloužit ke komerčním účelům.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemních smluv
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 5. 2016
1659/34RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídky do veřejné soutěže p. č. 1/OSRM/2016 – na pronájem části nemovité věci
– garáže o výměře 19,11 m2 v obytném domě ul. Jaroslava Vrchlického 14,
Havířov-Podlesí, které podali:
1. Ladislav Filo, bytem ……………………………………..
2. Lukáš Szeruda, bytem ……………………………………
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schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáže o výměře 19,11 m2 v
obytném domě o výměře 19,11 m2 v obytném domě ul. Jaroslava Vrchlického 14,
Havířov-Podlesí, s p. Lukášem Szerudou, bytem ………………………….,
…………………, za podmínek:
- nájemné 810,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
1660/34RM/2016 - Snížení výměry projatých částí nemovitých věcí_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí – prostorů sloužících
k podnikání v obytných domech dle přílohy č. 1 materiálu nájemci Městské realitní
agentuře, s.r.o., IČO: 64084744, užívaných jako místnosti správců, domovnic a
úklidu, z celkové výměry 744,95 m2 na výměru novou 690,53 m2 od 1. 4. 2016, za
podmínek dle původní nájemní smlouvy
1661/34RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Náměstí T. G. Masaryka“ – finální verze_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Náměstí T. G. Masaryka“ – finální verzi dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.
Z: vedoucí OSRM
T: březen 2016
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1662/34RM/2016 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční
síně“ schválení odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce____
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“
(stavba č. 11020)
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova v Havířově
– Šumbarku, vč. smuteční síně“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve
Věstníku veřejných zakázek
ukládá
zajistit zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova
v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ ve Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OPS
T: 11.3.2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit odůvodnění významné veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova v Havířově –
Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba č. 11020) ve znění přílohy č. 2
uložit v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební
práce „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba č.
11020) odboru správy a rozvoje majetku:
1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 částku odpovídající
ceně za 2. fázi stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci
veřejné zakázky
2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2018 částku odpovídající
ceně za 3. fázi stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci
veřejné zakázky
3. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2019 částku odpovídající
ceně za 4. fázi stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci
veřejné zakázky
4. zapracovat do obchodních podmínek právo objednatele (zadavatele)
nerealizovat část předmětu plnění (díla), odpovídající druhé, třetí a (nebo) čtvrté
fázi stavby v případě, že nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno
financování jednotlivých fází stavby.
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1663/34RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady – rezignace 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 1461/66, 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.“),
schvaluje
Mgr. Tomáše Ptáčka jako druhého ověřovatele zápisu 7.bodu programu 34. schůze
Rady města Havířova
bere na vědomí
ústní rezignaci podanou dne 10.02.2016 na 32. schůzi Rady města Havířova
panem Róbertem Masarovičem, MSc., na funkci člena představenstva společnosti
TSH a.s., k dohodnutému termínu ke dni 2.3.2016
volí
ke dni 2.3.2016 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s. pana Ing.
Jaroslava Gongola, CSc., nar. …………………., ………………………….
………………………
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce člena
představenstva společnosti TSH a.s. od 2.3.2016 dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce předsedy
představenstva společnosti TSH a.s. dle Přílohy č. 2
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 15.3.2016
2. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o výkonu funkce
předsedy představenstva do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 15.3.2016
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3. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva
společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo
společnosti TSH a.s.
T: 04/2016
4. provést zápis nového člena představenstva a nového předsedy představenstva
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,
vložka 1664
Z: představenstvo
společnosti TSH a.s.
T: 30.04.2016
1664/34RM/2016 - Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů - zahájení
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Poskytnutí
úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“
2. rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výše požadované jistoty:

nepožadovat

5. varianty nabídky:

ne

6. doba realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení jednorázového
čerpání úvěru 20.7.2016
předpokládané zahájení splácení jistiny
20.8.2016
ukončení splácení jistiny 20.12.2021
pevná úroková sazba
bez jakéhokoliv zajištění
čerpání k 20. dni měsíce následujícího po
podpisu smlouvy o úvěru splátky jistiny
každý 20. den kalendářního měsíce
zahájení splácení jistiny k 20. dni měsíce
následujícího po čerpání úvěru měsíční
splátky ve výši odpovídající podílu
skutečné výši čerpání úvěru a počtu
kalendářních měsíců od zahájení splácení

7. další podmínky realizace:
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do 20.12.2021, přičemž se všechny
splátky (vyjma poslední) zaokrouhlí na
tisíce nahoru a poslední splátka bude
odpovídat výši nesplacené jistiny
nabídková cena však nesmí překročit
částku 15 000 tis. Kč bez DPH
8. základní hodnotící kriterium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst.1 písm. a) až l) 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 320 000 tis. Kč/1 úvěr
13. jmenování členů hodnotící komise vč. náhradníků:
člen
náhradník
1) Ing. Eduard Heczko
Róbert Masarovič, MSc.
2) Bc. Ivan Bureš
JUDr. Štefan Langer
3) Ing. Bohumil Andrýsek
Ing. Vladislava Mlynaričová
4) Ing. Lucie Fukalová
Kateřina Slížová
5) Bc. Alena Kleinbauerová
Lucie Jonsztová, DiS.
14. zadávací lhůta:

150 dnů

15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59
a násl. zákona
3. předsedu a místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 zákona a § 77 odst. 1 zákona
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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
1665/34RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím daru příspěvkovou organizací města Základní škola a Mateřská škola
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO:48805289)
finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od Sdružení rodičů Bludovické školy,
Frýdecká 460/27, 736 01 Havířov-Bludovice (IČO: 75140861) – příspěvek pro
žáky na úhradu nákladů na lyžařský výcvik 2016 (doprava, vleky)
1666/34RM/2016 - Jmenování členů školské rady základních škol___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního období:
- pana Ing. Karla Šlachty na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace ke dni 14.3.2016,
- pana Radima Mudry na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres
Karviná ke dni 14.3.2016,
- paní Evy Radové na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace ke dni 9.4.2016,
- paní Jiřiny Mlčákové na Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové
17/1151 okres Karviná ke dni 13.5.2016.
jmenuje
- paní Mgr. Ivu Georgiu, bytem ………………………………………..,
členem školské rady na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace ke dni 15.3.2016,
- pana Radima Mudru, bytem …………………………………, členem školské
rady na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná ke dni
15.3.2016,
- paní Mgr. Stanislavu Goreckou, bytem …………………………………….,
členem školské rady na Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice
Zelená, příspěvková organizace ke dni 10.4.2016,
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- paní Jiřinu Mlčákovou, bytem ………………………………………, členem
školské rady na Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres
Karviná ke dni 14.5.2016.
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů
ukládá
1. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady
2. předat jmenovací dekrety novým členům školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2016
1667/34RM/2016 - Kampaň „Česko svítí modře“_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s připojením statutárního města Havířova ke 3. ročníku kampaně „Česko svítí
modře“ ve dnech 2.4. - 30.4.2016 formou rozsvícení symbolu kampaně modrého
světla
ukládá
odboru komunálních služeb zajistit osvícení jedné budovy v Havířově, a to
Kulturního domu Petra Bezruče
Z: vedoucí OKS
T: duben 2016
1668/34RM/2016 - Žádost o bezplatné poskytnutí Městské sportovní haly a snížení
pronájmu KDPB____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost Handicap Sport Clubu o bezplatný pronájem Městské sportovní haly
na ul. Astronautů, Havířov - Město, na pořádání 15. a 16. havířovského turnaje
v boccie dle přílohy č. 1,
2. žádost Dětského domova a Školní jídelny, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1,
příspěvkové organizace, o bezplatný pronájem Městské sportovní haly na ul.
Astronautů, Havířov – Město, na pořádání 9. ročníku Florbal CUPU Havířov dle
přílohy č. 2
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3. žádost Apoštolské církve, sboru Havířov, o snížení ceny pronájmu Kulturního
domu Petra Bezruče na pořádání dvou divadelních představení s názvem „Brány
nebes a plameny pekla“ dle přílohy č. 3
schvaluje
1. výpůjčku Městské sportovní haly na ul. Astronautů, Havířov – Město, Handicap
Sport Clubu Havířov, se sídlem Hakenova 724/6, 736 01 Havířov - Město,
IČO: 01260596, na pořádání 15. a 16. havířovského turnaje v boccie dle termínů
uvedených v důvodové zprávě, za podmínky úhrady nákladů vzniklých v
souvislosti s užíváním vypůjčených prostor
2. výpůjčku Městské sportovní haly na ul. Astronautů, Havířov – Město, Dětskému
domovu a Školní jídelně, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1, příspěvkové
organizaci, IČO: 48004774, na pořádání 9. ročníku Florbal CUPU Havířov
konaného dne 11. 11. 2016, za podmínky úhrady nákladů vzniklých v
souvislosti s užíváním vypůjčených prostor
3. výpůjčku Kulturního domu Petra Bezruče na ul. Hlavní třída, Havířov – Město,
Apoštolské církvi, sboru Havířov, IČO: 63024829, na pořádání dvou
divadelních představení s názvem „Brány do nebes a plameny pekla“ konaných
ve dnech 24. – 25. 03. 2016, za podmínky úhrady nákladů vzniklých v
souvislosti s užíváním vypůjčených prostor
1669/34RM/2016 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Žákovská_______________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

usnesení konkurzní komise dle důvodové zprávy
jmenuje
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Havířov – Město Žákovská
1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 pana/paní Mgr. Dana Stankuše s tím,
že dnem zahájení výkonu pracovní činnosti bude následující pracovní den po
ukončení jeho stávajícího pracovního poměru
1670/34RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací_______
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723)
poskytovatel: Nadace OKD
název dotačního programu: „Pro region“
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projekt: School – a place for respite
požadovaná výše dotace: 200 000,00 Kč
financování: 20% z finančních prostředků příspěvkové organizace
1671/34RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku______
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537
okres Karviná (IČO: 619 88 723)
1. 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 ve výši 39 025,00 Kč
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 44 528,00 Kč včetně DPH:
pojízdné pylony a křídla k interaktivní tabuli včetně instalace
1672/34RM/2016 - „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ano (jednotlivé turnusy)
ano, maximálně 30% z celkové
částky za minimální počet osob
ne
ne

čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:
3. varianty nabídky:

ne

4. doba a místo realizace veřejné zakázky:

srpen až září 2016 - Slovensko
(čtyři na sebe navazující turnusy)

5. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH

6. ostatní podmínky zadávacího řízení:
- podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
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7. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 90 dnů
ke dni podání nabídky
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 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. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. způsob realizace zadávacího řízení:

listinná forma

11. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
12. složení hodnotící komise
člen:
- Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
- Bc. Monika Havlíčková, členka Zastupitelstva města Havířova
- Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí
- Bc. Petra Pospíšilová, referent odboru sociálních věcí
- Bc. Alena Kleinbauerová, referent odboru právních služeb
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Ing. Yveta Břízová, Miroslava Lepíková
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok
2016“
Z: vedoucí OSV
T: 03/2016
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1673/34RM/2016 - 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 finančního účelově určeného daru
- ve výši 2 000 Kč od dárce Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČ: 61974706
Z: ředitel DsH, p.o.
T: březen 2016
1674/34RM/2016 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD
v nadačním programu „Pro region“____________________________________
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 podání žádosti o grant s názvem „Zahrada nejen
pro seniory" z Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“
Z: ředitel DsH, p.o.
T: březen 2016
1675/34RM/2016 - Souhlas s pronájmem svěřeného majetku za účelem krátkodobého využívání_
Rada města Havířova
uděluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO:
00306754, souhlas s pronájmem svěřeného majetku za účelem krátkodobého
využívání, které přesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce
1676/34RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___
Rada města Havířova,
souhlasí
s právním jednáním příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov IČ: 00306754, do doby jmenování ředitele SSRZ Havířov, dle
důvodové zprávy
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1677/34RM/2016 - Předložení smluv uzavřených od 1. 1. 2016 příspěvkovou organizací Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov_____________________________
Rada města Havířova,
b e r e na v ě d o m í
seznam smluv uzavřených od 1. 1. 2016 příspěvkovou organizací Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov IČ: 00306754, dle důvodové zprávy
1678/34RM/2016 - Souhlas zřizovatele s krátkodobým pronájmem majetku svěřeného do správy
Rada města Havířova
schvaluje
Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, krátkodobý pronájem
(výpůjčku) velkého sálu Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově k realizaci
dvou divadelních představení na dobu více než 10 hodin v termínu 24. a 25. 3.
2016, Apoštolské církvi, sbor Havířov, IČ: 63024829, ul. Selská 394/29,
736 01 Havířov - Bludovice
1679/34RM/2016 - Odborná konference Zelená města – města budoucnosti: „Zeleň v historii
měst“ 6. 10. 2015, ,, Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst“ 4. 10. 2016,
KD Radost_________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. informativní zprávu o konání odborné konference Zelená města – města
budoucnosti s názvem „Zeleň v historii měst“, konané dne 6. 10. 2015
v KD Radost Havířov
2. konání odborné konference Zelená města – města budoucnosti s názvem
„Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst“, konané dne 4. 10. 2016 v KD
Radost Havířov
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1680/34RM/2016 - Žádost pana Jaroslava Slívy o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného
parkovacího místa__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana Jaroslava Slívy, byt. ………………………………, o udělení výjimky
z usnesení Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 ve věci povolení
zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace Dlouhá třída pro jeho vozidlo s parkovacím
průkazem O 7, dle přílohy č. 1
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na
území města Havířova schválených usnesením Rady města Havířova č.
5184/77/10 ze dne 23.6.2010, za účelem zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace Dlouhá třída v Havířově – Podlesí pro vozidlo
s parkovacím průkazem O 7 žadatele Jaroslava Slívy
1681/34RM/2016 - Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2016____________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dodatku č. 22 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. 2016 je stanovena ve výši 11 626 444,- Kč
vč. DPH (9 608 631,- Kč bez DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 22 ke smlouvě o
dílo č. E/380/DHR/97
Z: vedoucí OKS
T: 03/2016
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1682/34RM/2016 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou,
vedoucí odboru životního prostředí
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,
Havířov, IČ 63 73 02 35, ve výši 60 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj
včelařství, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a
pověřit podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu
Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí
1683/34RM/2016 - Přesun Datového spoje pro napojení Centra ICT na KIVS_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přesun Datového spoje pro napojení Centra ICT na KIVS z důvodu výpovědi
vlastníka objektu. Přesun bude realizovat dodavatel datového spoje společnost
BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 253 97 265 na své náklady.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku ke
smlouvě 1370/OSR/2013 "Centrum ICT" uzavřenou dne 10.12.2013 o změně
lokality a také dodatku ke smlouvě o provozu 892/ORG/2015 „Datový spoj pro
napojení Centra ICT na KIVS" uzavřenou dne 30.9.2015 o provozování datového
spoje se společností BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00 OstravaMariánské Hory, IČO: 253 97 265
ukládá
zajistit přesun spoje a předložit dodatek smlouvy na veřejnou zakázky
1370/OSR/2013 "Centrum ICT" uzavřenou dne 10.12.2013 a 892/ORG/2015
"Datový spoj pro napojení Centra ICT na KIVS" uzavřenou dne 30.9.2015 se
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společností BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00 OstravaMariánské Hory IČO: 253 97 265
Z: vedoucí ORG
T: 03/2016
1684/34RM/2016 - Žádost o zvýšení odměny za provozování dětského koutku_________________
Rada města Havířova
neschvaluje
zvýšení odměny za provozování dětského koutku pro Mateřské a rodinné centrum
Sluníčko Havířov, z. s., IČ: 270 333 09
1685/34RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - anonymní podání____________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Anonymní podání bývalých zaměstnanců ZÁMEK Havířov, s.r.o. ze
dne 25. 1. 2016.
2. Vyjádření jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o. k tomuto anonymnímu podání.
ukládá
nepředkládat Radě města Havířova k projednání anonymní podání
Z: porada vedení MMH
T: trvale
1686/34RM/2016 - Stížnosti – přehled za r. 2015_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii
Havířov v roce 2015 dle důvodové zprávy
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1687/34RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – požadavek na jednatele společnosti______________
Rada města Havířova
ukládá
předložit Radě města Havířova, prostřednictvím odboru právních služeb MMH,
seznam uzavřených smluv, vydaných a přijatých objednávek a faktur týkajících se
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 25385534, za období od 17.12.2014 do
2.3.2016
Z: jednatel ZÁMEK Havířov, s.r.o.
T: 16.3.2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

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

K bodu č. 34 schváleného programu 34. schůze Rady města Havířova ve věci přímého zadání veřejné
zakázky na Rekondičně ozdravné pobyty dětí v jižních Čechách nebylo přijato usnesení.

34

USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.03.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/21271/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

10.03.2016

USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.03.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 35. schůzi Rady města Havířova, konané dne 10.03.2016
1688/35RM/2016 - Zvolení ověřovatele 35. schůze RMH, konané dne 10.03.2016
1689/35RM/2016 - Schválení pořadu 35. schůze RMH, konané dne 10.03.2016
1690/35RM/2016 - ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava mostu Na Hlinikách“ - rozhodnutí o námitkách
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USNESENÍ

z 35. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.03.2016
1688/35RM/2016 - Zvolení ověřovatele 35. schůze RMH, konané dne 10.03.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu z 35. schůze Rady města Havířova, konané dne
10.03.2016
Bc. Ivana BUREŠE
1689/35RM/2016 - Schválení pořadu 35. schůze RMH konané dne 10.03.2016_________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 35. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.03.2016 dle
přílohy
1690/35RM/2016 - ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava mostu Na Hlinikách“ – rozhodnutí o námitkách_
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, sídlo odštěpného závodu Jahodová 60, 620 00 Brno,
IČO: 48035599, proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky ZPŘ/8/OSRM/16 „Oprava mostu Na Hlinikách“ ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám stěžovatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, sídlo odštěpného závodu Jahodová 60, 620 00 Brno,
IČO: 48035599, proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky ZPŘ/8/OSRM/16 „Oprava mostu Na Hlinikách“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o námitkách a informace o podaných námitkách proti zadávacím
podmínkám veřejné zakázky ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava mostu Na Hlinikách“
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ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli a informaci o podaných námitkách
všem uchazečům
Z: vedoucí OPS
T: 11. 3. 2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

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

4

USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Havířova
konané dne 10.03.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/23156/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

30.03.2016

USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.03.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 36. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.03.2016
1691/36RM/2016 - Zvolení ověřovatele 36. schůze RMH, konané dne 23.03.2016
1692/36RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů z 34. a 35. schůze RMH
1693/36RM/2016 - Schválení pořadu 36. schůze RMH, konané dne 23.03.2016
1694/36RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 36. RMH
1695/36RM/2016 - Návrh změn tarifních podmínek (TP) v přepravním systému Městské
hromadné dopravy Havířov (MHD) od 24.3.2016
1696/36RM/2016 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2015
1697/36RM/2016 - Dodatek č. 13 a Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2016
1698/36RM/2016 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou
dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2015
1699/36RM/2016 - Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2016,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
1700/36RM/2016 - „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1701/36RM/2016 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku města za rok 2015
1702/36RM/2016 - Pravidla pro uživatele bytů a nebytových prostor vztahující se k úhradě
služeb, drobných oprav a běžné údržbě
1703/36RM/2016 - Pověření společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., k realizaci investiční
akce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov
– 3. etapa“ vč. souvisejícího zadávacího řízení
1704/36RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1705/36RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů
1706/36RM/2016 - Snížení výměry prostor, změna účelu prostor a započtení nákladů na
stavební úpravy s nájemným
1707/36RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu - Petr Musálek
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1708/36RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů
1709/36RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1710/36RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark
1711/36RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město
1712/36RM/2016 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemků a budovy č. p. 893 U Jeslí 2,
Havířov-Šumbark
Pronájem části nemovité věci
1713/36RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark
1714/36RM/2016 - Výkup pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá
1715/36RM/2016 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“
1716/36RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
1717/36RM/2016 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město
1718/36RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 2938/2, 2938/3, 2938/13,
k.ú. Bludovice
1719/36RM/2016 - Zrušení usnesení
Ukončení nájmu dohodou
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1720/36RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí na dobu určitou
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1721/36RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí
1722/36RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže
1723/36RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy
1724/36RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla společnosti
1725/36RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Lucie Jonsztová
1726/36RM/2016 - Žádost o souhlas s podnájmem
1727/36RM/2016 - Podání žádostí o podporu v rámci Výzvy č.19 z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory
1728/36RM/2016 - Podání žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 33 Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa, specifický
cíl 4.1.1 a 4.1.2
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1729/36RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
1730/36RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
1731/36RM/2016 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2016
1732/36RM/2016 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města
1733/36RM/2016 - Stanovení platu řediteli ZŠ Žákovská
1734/36RM/2016 - OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“
– schválení uzavření smlouvy
1735/36RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
1736/36RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č. 4 Územního plánu Orlové
1737/36RM/2016 - Přijetí dotace na rok 2016 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1738/36RM/2016 - Řešení nájmu prostor sloužících k podnikání Víceúčelové hale, Těšínská 2a,
Havířov-Podlesí
1739/36RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace
1740/36RM/2016 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
1741/36RM/2016 - 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,
příspěvková organizace
1742/36RM/2016 - Návrh na odepsání části pohledávky
1743/36RM/2016 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
1744/36RM/2016 - ZPŘ/8/OSRM/16 – „Oprava mostu Na Hlinikách“ - rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
1745/36RM/2016 - Odpověď na interpelaci č. 6 z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
dne 22.2.2016
1746/36RM/2016 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti
Městská realitní agentura, s.r.o.
1747/36RM/2016 - Změna v Komisi pro občanské záležitosti Rady města Havířova
1748/36RM/2016 - Změna v Komisi energetické Rady města Havířova
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1749/36RM/2016 - Souhlas s poskytnutím věcného daru
1750/36RM/2016 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova pro
numismatickou medaili
1751/36RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)
dne 18. 02. 2016
1752/36RM/2016 - Umisťování imigrantů
1753/36RM/2016 - Provedení interního auditu
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USNESENÍ

z 36. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.03.2016
1691/36RM/2016 - Zvolení ověřovatele 36. schůze RMH, konané dne 23.03.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 36. schůze Rady města Havířova,
konané dne 23.03.2016
pana Róberta MASAROVIČE, MSc.
1692/36RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů z 34. a 35. schůze RMH_________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisu z 34. schůze RMH, konané dne 02.03.2016 a zprávu
o ověření zápisu z 35. schůze RMH, konané dne 10.03.2016
1693/36RM/2016 - Schválení pořadu 36. schůze RMH, konané dne 23.03.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 36. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.03.2016
dle přílohy
1694/36RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 36. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1602/32RM/2016 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a
družstev/kolektivů
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1508/30RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na
projekt „Náměstí T. G. Masaryka“
vypouští
ze sledování tato usnesení:
472/10RM/2015 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku
města za rok 2014
615/14RM/2015 Nájem pozemků pro účely stavby: IPRM pro IOP „Zóna
Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“
1102/21RM/2015 Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK
Ostrava a.s.
1354/28RM/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o.
1494/30RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o.
1509/30RM/2016 Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Žákovská
1552/31RM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“
1588/32RM/2016 Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro
vozidla taxi
1593/32RM/2016 Informace o odstoupení nájemce od nájemní smlouvy Žádost
o snížení nájemného
1595/32RM/2016 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí
kupní smlouvě
1630/32RM/2016 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov –
omezení jednatelského oprávnění
1641/34RM/2016 Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – změna
zakladatelské listiny společnosti
1644/34RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1652/34RM/2016 Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
1662/34RM/2016 Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově –
Šumbarku, vč. smuteční síně“ schválení odůvodnění
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
1666/34RM/2016 Jmenování členů školské rady základních škol
1667/34RM/2016 Kampaň „Česko svítí modře“
1672/34RM/2016 „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“ –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
1673/34RM/2016 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
1674/34RM/2016 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant
z Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“
1681/34RM/2016 Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok
2016
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1690/35RM/2016 ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava mostu Na Hlinikách“–
rozhodnutí o námitkách
1695/36RM/2016 - Návrh změn tarifních podmínek (TP) v přepravním systému Městské
hromadné dopravy Havířov (MHD) od 24.3.2016________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Tarifní podmínky MHD Havířov s platností od 24. 3. 2016 ve znění
dle Přílohy č. 1
ukládá
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 23.03.2016
1696/36RM/2016 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2015__
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,
ČSAD Frýdek-Místek a.s. a společnosti ARRIVA MORAVA a.s. v r. 2015 dle
důvodové zprávy a příloh.
1697/36RM/2016 - Dodatek č. 13 a Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území města Havířova v r. 2016_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Vrácení případného přeplatku na účet statutárního města Havířova ve lhůtě
do 28. 2. 2017 v případě, že dle skutečně dosažených ekonomických výsledků
za rok 2016 bude ztráta v oblasti účetní ztráty nižší než úroveň záloh,
vyplacených objednatelem.
2. Uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvám
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.
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E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12. 2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s.
Uzavření dodatku č. 14 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.)
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.
2016 v maximální výši takto:
ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081
ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČO 45192073
ARRIVA Morava a.s., IČO 25827405
celkem

2 088 080 Kč
585 580 Kč
116 440 Kč
210 000 Kč
3 000 100 Kč

pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 13 ke smlouvám:
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.
a dodatku č. 14 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: 04/2016
1698/36RM/2016 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou
dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2015________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD v r. 2015
neschvaluje
použití částky ve výši 1 681 483 Kč (rozdíl tržeb, dotace a nákladů) k dokrytí
celkové prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. vzniklé plněním závazku
veřejné služby k zajištění MHD v Havířově v r. 2015
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ukládá
dopravci ČSAD Havířov a.s. částku ve výši 1 681 483 Kč vrátit na účet
statutárního města Havířova.
Z: vedoucí OKS
T: 04/2016
1699/36RM/2016 - Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské
hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2016,
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Závazek dopravce ČSAD Havířov a.s. - V případě, že dopravci při závěrečném
vyúčtování za r. 2016 vznikne přeplatek v položce účetní ztráty, bude v termínu
do 28.2.2017 vrácen na účet statutárního města Havířova.
2. Uzavření Dodatku č. 14 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008
o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města
Havířova, kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb)
dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2016 ve výši 57 000 000 Kč.
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 14 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: 04/2016
1700/36RM/2016 - „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
2. dílčí plnění:

10

USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.03.2016

ne
ne
ano – dle dílčích dodávek

poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
a) dodání květin do zahradnických systémů
GARSY a FLORAVIL v období:
od 01.05.2016 do 15.05.2016
b) dodání květin pro letní výsadbu v období:

od 06.06.2016 do 10.06.2016

c) dodání květin pro podzimní výsadbu v období: od 03.10.2016 do 23.10.2016
5. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

6. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. 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
8. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam významných dodávek obdobného charakteru jako předmět veřejné
zakázky, tj. dodávka nebo dodávky květin v jednom roce pro jednoho
objednatele v minimální hodnotě 700 tis. Kč bez DPH, realizovaných
uchazečem v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně 2 osvědčení (referenční list) objednatelů
o realizování dodávek uvedených v seznamu
9. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. další podmínky:
- 60-ti denní záruka od výsadby za předpokladu dodržení správných
agrotechnických postupů, včetně přiměřeného zavlažování
11. způsob realizace zadávacího řízení:

listinnou formou

12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
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13. složení hodnotící komise/komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Bc. Ivan Bureš
2. Ing. Zdena Mayerová
3. Ing. Jana Návratová
4. Ing. Eva Šillerová
5. Bc. Boris Břenek
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Ing. Radomír Kunz, Ing. Jan Smola, Jan
Nezhyba, Veronika Bukovanská
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok
2016“
Z: vedoucí OKS
T: 3/2016
1701/36RM/2016 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku města za rok 2015___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova za rok
2015 dle důvodové zprávy
ukládá
předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na
protidrogovou politiku města v prvním čtvrtletí následujícího roku
Z: ředitel MP Havířov
T: březen 2017
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1702/36RM/2016 - Pravidla pro uživatele bytů a nebytových prostor vztahující se k úhradě
služeb, drobných oprav a běžné údržbě_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
stažení bodu č. 12 „Pravidla pro uživatele bytů a nebytových prostor vztahující se
k úhradě služeb, drobných oprav a běžné údržbě“ ze schváleného pořadu 36.
schůze Rady města Havířova, konané dne 23.03.2016
1703/36RM/2016 - Pověření společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., k realizaci investiční
akce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov
– 3. etapa“ vč. souvisejícího zadávacího řízení___________________________
Rada města Havířova
pověřuje
Městskou realitní agenturu, s.r.o., IČO: 64084744, se sídlem U Lesa 865/3a,
Havířov – Město, PSČ 736 01, v souladu s mandátní smlouvou č. 612/OPS/07, ve
znění jejich dodatků, zajištěním realizace investiční akce „Výměna oken
v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 3. etapa“ včetně:
- realizace zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 3. etapa“ (dále
jen „veřejná zakázka“) dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vč. zpracování materiálů pro
rozhodnutí zadavatele, zpracování veškerých podání pro případná řízení týkající
se dohledu při zadávání předmětné veřejné zakázky, a splnění všech dalších
povinností zadavatele dle zákona, přičemž Městská realitní agentura, s.r.o. je
oprávněna při plnění povinností využít třetí osobu (subdodavatele - pomocníka)
s vyloučením použití části ustanovení ust. § 2434 z.č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, o dovolené substituci náhradníkem
- zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce, vč. projektové
dokumentace a příslušných povolení pro investiční akci
- stavebního dozoru investora na investiční akci „Výměna oken v obytných
domech ve vlastnictví města Havířov – 3. etapa“
1704/36RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č. 6, o velikosti 1+1, na ulici Hlavní třída 230/72 Havířov- Město
……………………
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- č. 4, o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 694/11b Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 28 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4 Havířov-Šumbark
……………………
- č. 9, o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1117/14 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Školní 277/39 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 272/21 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 382/14 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 2, o velikosti 1+4 na ulici Moravská 477/39 Havířov-Šumbark
…………………….
- č. 6, o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1117/14 Havířov-Šumbark
……………………..
pověřuje
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: 1.4.2016
1705/36RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů_
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od 1.3.2016
a 15.3.2016 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
14
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1706/36RM/2016 - Snížení výměry prostor, změna účelu prostor a započtení nákladů na
stavební úpravy s nájemným_________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o změnách nájemní smlouvy zavřené s nájemkyní p. Petrou
Benešovou, IČO: 76631249 na pronájem části nemovité věci – prostor sloužících
k podnikání o celkové výměře 220,60 m2 v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17,
Havířov-Město a o započtení vynaložených nákladů na úpravy pronajaté části
nemovité věci
1707/36RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu - Petr Musálek______________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města p. Petru Musálkovi, t.b. ……………………….,
…………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným
uzavřena v souladu se Zásadami
1708/36RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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. ………………………………………... p.
Danuši Bartulíkové, t.b. …………………………………………….. pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se
Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 11 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………………………….. Bc. et Bc. Kláře
Kostelníčkové, t.b. ………………………………………………. a Bc. Janu
Krupičkovi, t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami a v době, kdy
bude předmětný byt právně volný s tím, že jeho opravy provedou nájemci na
své vlastní náklady
3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+3 se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
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příslušné období v domě na ul. …………………………………….. p. Pavle
Stoškové, t.b. ………………………………….. pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami s tím, že
nájemné bude hrazeno měsíčně
1709/36RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení Ing. Veroniky Čverčkové , trvale bytem ……………………….,
…………………... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul.
………………………………, jehož nájemcem je Ing. Jakub Holisz
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Renaty Klementové, trvale bytem ……………………………..,
…………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na ul.
……………………………………………………, jehož nájemcem je p. Karel
Zábojník
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Miloslava Bílého, trvale bytem ……………………………….,
………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+2 v domě na
ul. ……………………………………………….. , jehož nájemkyní je p.
Miroslava Šuranyiová
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Marie Závodníkové, trvale bytem ……………………………..
…………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+3 v domě na ul. …….
………………………., jehož nájemcem je její syn p. Josef Baran
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Romany Hrdličkové, trvale bytem …………………………….,
……………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě na
ul. ………………………………………, jehož nájemcem je p. Tomáš Kročil
ruší
usnesení č. 690/15RM/2015 ze dne 20.05.2015 v části neschvaluje, kterým nebylo
schváleno přistoupení p. Jiřího Marinčáka k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3 o
vel. 1+2 v domě na ul. …………………………………………………….. a
schvaluje
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.
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…………………………………………………, jehož nájemcem je jeho příbuzná
p. Marcela Marinčáková
1710/36RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, trvalý trávní porost, o výměře cca
300 m2, k.ú. Šumbark, paní Martě Šachové, bytem ……………………….
………………., za účelem zahrady u rodinného domu s podmínkou, aby byl
zajištěn přístup z ul. V Zahradách na parcelu č. 1297/1, k.ú. Šumbark
1711/36RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
doporučuje
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 1041/2, Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 00415227, a dalším
spoluvlastníkům uvedených na LV č. 2144 dle podílů, zastavěné stavbou
venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272,
1273 v Havířově – Městě
1712/36RM/2016 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemků a budovy č. p. 893 U Jeslí 2,
Havířov-Šumbark
Pronájem části nemovité věci_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
stažení bodu č. 22 „Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemků a budovy č. p. 893
U Jeslí 2, Havířov-Šumbark Pronájem části nemovité věci“ ze schváleného pořadu
36. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.03.2016
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1713/36RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
prodej 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, za cenu dle znaleckého posudku ve výši
62.320,-Kč (cca 397,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku,
celkem 64.020,-Kč
1714/36RM/2016 - Výkup pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova neschválit
výkup spoluvlastnického podílu 6/8 na pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní
Suchá, v podílovém spoluvlastnictví Marie Děkánkové, …………………..,
……………….. s tím, že předmětný pozemek nelze využít pro plánované
investiční záměry města
1715/36RM/2016 - Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
pro účely realizace stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“
zřízení věcného břemene a to služebnost vedení inženýrské sítě na části pozemku
k. ú. Bludovice, parc. č. 1329/1, v délce cca 12 m, spočívající v právu
oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat přípojku dešťové
kanalizace, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami či odstraněním sítě
vůči povinnému: 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, s tím, že hodnota věcného břemene činí
jednorázově 1000,-Kč + DPH
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1716/36RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 1960, kat. území Havířov-město o výměře 42 m2,
paní Evě Hermanové, bytem ……………………………….., IČO 87739615 k již
postavenému prodejnímu stánku s prodejem potravin a smíšeného zboží
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:
- na dobu neurčitou od 1.4.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene: 42 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok = 16 800,- Kč/ročně + DPH
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost
přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město č.
1/OSM/2014 s panem Davidem Hermanem, bytem …………………………….
dohodou k 31.3.2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2016
1717/36RM/2016 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířov-město_________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 4022, ost.plocha, zeleň o výměře 35 m2 v kat.
území Havířov-město spolku FK Gascontrol Havířov z.s., sídlo: Havířov-Město,
U Letního kina 1506/4, IČO 45215626, k již postavené plechové buňce za účelem
umístění brankových konstrukcí na dobu určitou 5 let od 1. dubna 2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
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1718/36RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 2938/2, 2938/3, 2938/13,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 2938/2,
2938/3, 2938/13, k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodního řadu za
jednorázovou úhradu ve výši 1.750,- Kč + DPH, o výměře 14 m2, graficky
označeno písmenem „A“, sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč +
DPH, o výměře 29 m2, graficky označeno písmenem „B“ dle GP č. 3754 –
43/2013 ze dne 22. 07. 2013 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2809/85, k.ú.
Bludovice jehož součástí je budova č.p. 436, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou Ing. Radek Pomykacz a Mgr. Petra Pomykaczová, oba bytem
………………………………..
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31.05.2016
1719/36RM/2016 - Zrušení usnesení
Ukončení nájmu dohodou
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení RMH ze dne 2. 12. 2015 č. 1358/28RM/2015, bod 2., ve věci schválení
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
schvaluje
1. 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,
spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 114,17 m2 v přízemí přístavby zdravotního střediska na ul. Budovatelů
991/20b, Havířov-Prostřední Suchá, nájemkyni MUDr. Sylvě Tomečkové,
IČO: 29457459, dohodou k 30. 4. 2016
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3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o
celkové výměře 114,17 m2 v přízemí přístavby zdravotního střediska
na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Prostřední Suchá, přednostně
ke zdravotnickým účelům
4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 10,30 m2
v suterénu obytného domu ul. Slovanská 6, Havířov-Město, p. Aleši Gloserovi,
jako sklad pro vlastní potřebu
5. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m2
v suterénu obytného domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark. Nájemné je
stanoveno v minimální výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
1720/36RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí na dobu určitou
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 97,48 m2 v 1. nadzemním podlaží obytného domu na ul. Obránců
míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČO: 40613411, jako středisko Armáda spásy-Vyhlídka-služba následné péče,
za podmínek:
- nájemné 500,- Kč bez DPH
- nájem na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 29. 4. 2016
- uhrazení zálohy za služby
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 97,48 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného domu na ul. Obránců
míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČO: 40613411, jako středisko Armáda spásy-Prevence bezdomovectví, terénní
služby, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč bez DPH
- nájem na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 29. 4. 2016
- uhrazení zálohy za služby
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 97,48 m2 v 1. nadzemním podlaží obytného domu na ul. Obránců
míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČO: 40613411, jako středisko Armáda spásy-Vyhlídka-služba následné péče
4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 97,48 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného domu na ul. Obránců
míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČO: 40613411, jako středisko Armáda spásy- Prevence bezdomovectví,
terénní služby
21

USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Havířova
konané dne 23.03.2016

1721/36RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 2,40 m2 v suterénu obytného domu ul. Kubelíkova 10, Havířov-Podlesí,
p. Haně Doležalové, IČO: 04658990, jako sklad pro úklid v domě, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. prodloužení pronájmu části nemovité věci – části střechy a střešní nástavby k
umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks stožárů se směrovými anténami a
technologie na obytném domě ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, provozovateli
spol. T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, k poskytování služeb
mobilního operátora, za podmínek:
- nájemné 100 000,- Kč ročně + DPH
- nájem na dobu určitou 5 let
- ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
3. prodloužení pronájmu části nemovité věci – části střechy k umístění
telekomunikačního zařízení – 3 ks stožárů se směrovými anténami a technologie
na obytném domě ul. Generála Svobody 26, Havířov-Šumbark, provozovateli
spol. T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, k poskytování služeb
mobilního operátora
- nájemné 100 000,- Kč ročně + DPH
- nájem na dobu určitou 5 let
- ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
4. pronájem části nemovité věci – ateliéru o celkové výměře 54,54 m2 v 9.
nadzemním podlaží obytného domu na ul. 1. máje 2, Havířov-Město, ak. arch.
Liboru Fránkovi, IČO: 15084035, za podmínek:
- nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- účel: malířský a architektonický ateliér
1722/36RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže_____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabídku do veřejné soutěže p. č. 3/OSRM/2016 – na pronájem části nemovité věci
– garáže o výměře 18,22 m2 v suterénu obytného domu ul. Školní 32, HavířovŠumbark, kterou podal pan Pavel Górecki
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schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáže o výměře 18,22 m2
v suterénu obytného domu ul. Školní 32, Havířov-Šumbark, s p. Pavlem
Góreckim, bytem ……………………………., za podmínek:
- nájemné 750,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: garážování vlastního osobního vozidla
1723/36RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o
celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov – Životice, nájemci spol. BRISK International, s.r.o., IČO: 25352164,
z důvodu dluhu na nájemném a službách
1724/36RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla společnosti__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla společnosti JIOBO s.r.o., IČO: 28586361, v části nemovité věci –
prostoru sloužícímu k podnikání v obytném domě na ul. Balzacova 1186/10,
Havířov-Podlesí, po dobu trvání podnájemního vztahu
1725/36RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Lucie Jonsztová_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 45,19 m2 v
suterénu obytného domu na ul. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark, a přístupovému
chodníku o výměře 20 m2 na pozemku parc. č. 2105/305, k.ú. Šumbark,
z nájemkyně p. Lucie Jonsztové, DiS., IČO: 70642893,
na p. Thi Dung Bui, IČO: 28582021,
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schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- účel: prodejna potravin
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory
- nájemné 120,- Kč/m2/rok bez DPH za pozemek
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2016
1726/36RM/2016 - Žádost o souhlas s podnájmem________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem části nemovité věci – kanceláře č. 107 o výměře 19,62 m2 v 1.
nadzemním podlaží části H objektu Radnice č.p. 86, Svornosti 2, Havířov-Město,
nájemkyni p. Lence Holtzerové, IČO: 65902581, pro p. Ing. Šárku Dytkovou,
IČO: 69197270, k realitní činnosti, za podmínek shodných s nájemní smlouvou
1727/36RM/2016 - Podání žádostí o podporu v rámci Výzvy č.19 z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 19 z Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory na projekty „Snižování spotřeby
energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“, „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov- Šumbark“ a „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové,
Havířov - Šumbark“
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem žádostí o
podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí
ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu s programovým
dokumentem OP ŽP, implementačním dokumentem OP ŽP a výzvou pro
předkládání žádostí
Z: vedoucí OSRM
T: 15. 4. 2016
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1728/36RM/2016 - Podání žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 33 Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa, specifický
cíl 4.1.1 a 4.1.2______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 33 Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa, specifický cíl 4.1.1 –
„Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov“ a specifický cíl 4.1.2 –
„Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ dle důvodové
zprávy
pověřuje
pana Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
žádostí o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí
ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Zaměstnanost a výzvou pro podávání žádostí
Z: vedoucí OSRM
T: 11.04.2016
1729/36RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace (IČO: 70958289)
finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti KVADOS, a.s., Pivovarská
4/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava , IČO: 25826654 – pořízení pomůcek
pro děti ze speciální třídy pro rozvoj pozornosti, koordinace pohybu, koordinace
ruky a oka, jemné motoriky – Světelný panel, hra Benžížalice a příslušenství,
2. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)
věcný dar ve výši 91 893,00 Kč od společnosti Fundacja „Oświata Polska za
Granica“, skw. Wyszyńskieho 9, 01-015 Warszawa, NIP 527-00-16-433 –
učebnice, pracovní sešity, atlasy pro žáky základní školy,
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3. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715)
finanční dar ve výši 5 000,00 Kč od společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25816179 – pořízení nábytku do centra
aktivit (koutky vybavené nábytkem pro různé oblasti např. Ateliér, Knihy a
písmena, Domácnost, Pokusy a objevy atd.) na podporu školního vzdělávacího
programu „Začít spolu“,
4. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
(IČO: 75085747)
věcný dar ve výši 37 897,00 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 kroužku železničních modelářů.
1730/36RM/2016 - 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 (IČO: 75027569) z počtu 80 žáků na 85 žáků v
mimořádném termínu, a to k 01.09.2016,
- zvýšení kapacity Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres
Karviná (IČO: 61988723) z počtu 400 žáků na 430 žáků v řádném termínu
k 01.09.2017 a školní družiny ze 120 žáků na 150 žáků v mimořádném termínu
k 01.09.2016.
u k l á d á
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2016
1731/36RM/2016 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2016, dle přílohy č. 1
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1732/36RM/2016 - Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov dle přílohy č. 1
jmenuje
Ing. Gebauera Tomáše ředitelem příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov s tím, že dnem zahájení výkonu pracovní činnosti
bude následující pracovní den po ukončení jeho stávajícího pracovního poměru
1733/36RM/2016 - Stanovení platu řediteli ZŠ Žákovská__________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat nově jmenovanému řediteli Základní školy Havířov – Město Žákovská 1/1006
okres Karviná, IČO: 62331230 panu Mgr. Danu Stankuši od 1. 4. 2016
dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OŠK
T: březen 2016
1734/36RM/2016 - OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“
– schválení uzavření smlouvy_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č.
OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07 Praha, Na Příkopě 969/33,
IČO: 45317054
schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 160.000.000,-Kč se společností
Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smlouvy o úvěru ve výši 160.000.000,-Kč se společností
Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1
uložit zajistit uzavření smlouvy o úvěru
Z: vedoucí EO
T: 29. 4. 2016
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1735/36RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 13. až 15., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 13. až 15., dle důvodové zprávy a příloh.
1736/36RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
změny č. 4 Územního plánu Orlové____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny č. 4
Územního plánu Orlové v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny č. 4 Územního
plánu Orlové
ukládá
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: 06.04.2016
1737/36RM/2016 - Přijetí dotace na rok 2016 z rozpočtu Moravskoslezského kraje____________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí, IČ
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00847470, ve výši 5 917 000 Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich
navýšení činí 653 000 Kč.
pověřuje
ředitelku organizace Bc. Moniku Havlíčkovou podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1738/36RM/2016 - Řešení nájmu prostor sloužících k podnikání Víceúčelové hale, Těšínská 2a,
Havířov-Podlesí____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
splátkový kalendář nájemci p. Aleši Grycovi, IČO 02885301, na úhradu dluhu na
nájemném a službách za pronájem části nemovité věci – prostor sloužících
k podnikání o výměře 420,60 m2 ve Víceúčelové hale, ul. Těšínská 1296/2a,
Havířov-Podlesí, PSČ 736 01, ke dni 22.3.2016 ve výši 127 483 Kč a souvisejícího
penále, a to vše v případě prodlení pod ztrátou výhody splátek, takto:
6.4.2016 ……..…….. 10 000 Kč
13.4.2016 ………….. 10 000 Kč
20.4.2016 ………….. 10 000 Kč
27.4.2016 ………….. 10 000 Kč
4.5.2016 ………..….. 10 000 Kč
11.5.2016 ………….. 10 000 Kč
25.5.2016 ………….. 10 000 Kč
1.6.2016 …..……….. 10 000 Kč
8.6.2016 ……..…….. 10 000 Kč
15.6.2016 ………….. 10 000 Kč
22.6.2016 ………….. 10 000 Kč
29.6.2016 ………….. 7 483 Kč
12.7.2016 ………….. penále vypočtené ke dni splacení dluhu
dle Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 062/SSRZ/2015
uzavřené dne 25.8.2015 mezi nájemcem panem Alešem Grycem a
příspěvkovou organizací SSRZ Havířov
1739/36RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___
Rada města Havířova,
souhlasí
s právním jednáním příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov IČ: 00306754, do doby jmenování ředitele SSRZ Havířov, dle
důvodové zprávy
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1740/36RM/2016 - 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 (2 ks 4 zásuvkových
kartoték, 4 ks 6-ti šuplíkových skříněk a 4 ks 7-mi šuplíkových skříněk)
v celkové hodnotě:
- 91 960 Kč od dárce Perfect Distribution a.s., IČ: 47675934
Z: ředitel DsH, p.o.
T: duben 2016
1741/36RM/2016 - 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,
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 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a následné přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové
výši 11 611 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k financování
sociálních služeb v roce 2016
pověřuje
ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: ředitel DsH
T: duben 2016
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1742/36RM/2016 - Návrh na odepsání části pohledávky___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odepsání části pohledávky z účetnictví města ve výši 460,00 Kč, která vznikla
vyměřením penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši
560,00 Kč v rámci projektu „Pojďme se vzdělávat“, vyměřeného Finančním
úřadem pro Moravskoslezský kraj platebním výměrem č.j. FÚ MSK
227092/15/3200-31472-803557 ze dne 22. 1. 2015
1743/36RM/2016 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti____
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,
IČO: 28564111, dne 30.3.2016 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
ukládá
zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné
hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 30.3.2016 takto:
bod 2.

bod 3.
bod 4.

bod 5.

bod 6.
bod 7.

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 Přílohy č. 1
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele a
ověřovatele zápisu dle Přílohy č. 1
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2015, 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 na tomto projektu
- vzít na vědomí dle Přílohy č. 2
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za
rok 2015, včetně stanoviska dozorčí rady
- vzít na vědomí dle Přílohy č. 3
Řádná účetní závěrka za rok 2015, včetně vyjádření dozorčí rady
- hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle Přílohy č. 1 a Přílohy
č. 4
Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2015, včetně vyjádření
dozorčí rady
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bod 8.

bod 9.

- hlasovat dle Přílohy č. 1 pro zúčtování ztráty za rok 2015 ve výši
422.756,47 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let
Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady
- hlasovat pro zvolení Tomáše Hanzela
- hlasovat pro zvolení Ing. Vladimíra Cigánka, pokud rezignuje Ing. Petr
Pivoda
Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí řady
- hlasovat pro schválení smluv o výkonu funkce dle Přílohy č. 5 se
stejnou výší odměny jako u ostatních členů dozorčí rady

1744/36RM/2016 - ZPŘ/8/OSRM/16 – „Oprava mostu Na Hlinikách“ - rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava
mostu Na Hlinikách“ od společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem 602 00 Brno, Mlýnská 388/68, IČO: 25317628, s nabídkovou cenou
7 893 595,17 Kč bez DPH (9 551 250,16 Kč včetně DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava mostu
Na Hlinikách“ takto:
2. místo: M A K O S a.s., se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1170/7,
IČO: 25825071, s nabídkovou cenou 7 978 750,12 Kč bez DPH
(9 654 287,64 Kč včetně DPH)
3. místo: REPONT s.r.o., se sídlem 751 31 Lipník nad Bečvou, Na Zelince
1167/19, IČO: 26863057, s nabídkovou cenou 8 094 074,01 Kč bez
DPH (9 793 829,55 Kč včetně DPH)
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/8/OSRM/16 - „Oprava mostu
Na Hlinikách“
ukládá
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele

2. předložit smlouvu k podpisu
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Z: vedoucí OPS
T: do 1. 4. 2016
Z: vedoucí OSRM
T: 4/2016

1745/36RM/2016 - Odpověď na interpelaci č. 6 z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
dne 22.2.2016_______________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem HavířovMěsto, 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“)
bere na vědomí
a) čestné prohlášení pan Davida Ondráčka, jednatele společnosti , ze dne 16.3.2016
k zákazu konkurence dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle přílohy č. 4
b) seznam přijatých faktur společnosti za období od 25.12.2015 do 4.3.2016, dle
přílohy č. 5
Rada města Havířova
schvaluje
odpověď Rady města Havířova pro Ing. Pavola Jantoše na jeho interpelaci
podanou na zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 22.2.2016, dle přílohy č. 2
pověřuje
podpisem odpovědi Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a
správu majetku
Z: vedoucí OKP
T: 23.03.2016
1746/36RM/2016 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady 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“)
bere na vědomí
zvolení pana Ing. Bohuslava Niemiece do funkce předsedy dozorčí rady
společnosti
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1747/36RM/2016 - Změna v Komisi pro občanské záležitosti Rady města Havířova____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci paní Lenky Hargašové na funkci členky Komise pro občanské záležitosti
Rady města Havířova
jmenuje
do funkce členky Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova paní Alici
Ondruškovou, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
1748/36RM/2016 - Změna v Komisi energetické Rady města Havířova_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Petra Špoka na funkci člena Komise energetické Rady města
Havířova
jmenuje
do funkce člena Komise energetické Rady města Havířova pana Michala
Podloučku, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
1749/36RM/2016 - Souhlas s poskytnutím věcného daru___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí věcného daru – sady boccii v hodnotě maximálně 13 500,- Kč
handicapované Haně Nevrlé
ukládá
zajistit pořízení věcného daru – sady míčů na bocciu
Z: vedoucí OKP
T: 30. 3. 2016
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1750/36RM/2016 - Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města Havířova pro
numismatickou medaili______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova pro numismatickou medaili panu Petru
Maďovi, HOBBY Havířov – numismatika Šumbark, se sídlem Březová 36, 739 34
Šenov, IČO 67317146
ukládá
informovat žadatele o rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí OKP
T: 30. 3. 2016
1751/36RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)
dne 18. 02. 2016_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Bratislavy na Slovensku dne 18. 2.
2016
1752/36RM/2016 - Umisťování imigrantů_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis Ing. Radima Fialy, poslance PS Parlamentu ČR, ze dne 14.3.2016 ve věci
přesídlování a relokace uprchlíků do pobytových středisek Kostelec nad Orlicí a
Havířov
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, primátora města, informovat předsedu vlády a ministra vnitra
o zamítavém stanovisku k možnosti umístění imigrantů na území statutárního
města Havířova bez předchozího projednání s orgány města a současně požádat
předsedu vlády a ministra vnitra o písemnou odpověď, jaký je záměr využití
azylového střediska v Havířově příp. jiných objektů v Havířově k umisťování
imigrantů
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1753/36RM/2016 – Provedení interního auditu___________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
provedení interní auditu na personálním a mzdovém oddělení organizačního
odboru Magistrátu města Havířova se zaměřením na výběr a mzdové hodnocení
zaměstnanců statutárního města Havířova za období 2013 - 2015:
- zařazování zaměstnanců do mzdových stupňů (krácení a uznávání praxe při
novém nástupu, přechodu mezi odbory MMH)
- zařazování zaměstnanců do tříd dle katalogu prací ve veřejných službách a
správě
- přiznávání zaměstnancům osobních příplatků (porovnání se srovnatelnou
pracovní pozicí) a to i v případě přechodu zaměstnanců na jinou pracovní pozici
- vyhlašování výběrových řízení na nově vzniklé pracovní pozice nebo na
uvolněné pracovní pozice
Z: primátor města
T: červen 2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Bc. Ivan BUREŠ
náměstek primátora pro hospodářský
rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/27 764/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz

DATUM:

12.04.2016

USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.04.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 37. schůzi Rady města Havířova, konané dne 06.04.2016
1754/37RM/2016 - Zvolení ověřovatele 37. schůze RMH, konané dne 06.04.2016
1755/37RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 36. schůze RMH, konané dne 23.03.2016
1756/37RM/2016 - Schválení pořadu 37. schůze RMH, konané dne 06.04.2016
1757/37RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 37. RMH
1758/37RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí nájmu bytů
a povolení splátek dlužného nájemného a služeb
1759/37RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1760/37RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb, p.o.
1761/37RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3 a části pozemku parc.č. 944/61,
k.ú. Šumbark
1762/37RM/2016 - Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC
1763/37RM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice,
do majetku města
1764/37RM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“,
k. ú. Bludovice, do majetku města
1765/37RM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,
u velkého rondelu
1766/37RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01
Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112, k.ú. Havířov - město
1767/37RM/2016 - Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Prostřední Suchá
1768/37RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice
1769/37RM/2016 - Ukončení pronájmu pozemků parc.č. 944/543 a parc.č. 944/544,
k.ú. Šumbark dohodou
1770/37RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 4815, k.ú. Havířov - město
1771/37RM/2016 - Záměr pronájmu části nemovité věci
1772/37RM/2016 - Prodej zařízení hrobu
1773/37RM/2016 - Předání majetku k hospodaření školským příspěvkovým organizacím
1774/37RM/2016 - Podání žádosti o podporu v rámci programu Podpora revitalizace území
pro podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
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1775/37RM/2016 - Podání žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 18 Integrovaného regionálního
operačního programu, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
1776/37RM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“
1777/37RM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“
1778/37RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1779/37RM/2016 - Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
1780/37RM/2016 - „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“ (stavba č. 14004) –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1781/37RM/2016 - „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok.
ul. F. Hrubína“ (stavba č. 9051) - zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
1782/37RM/2016 - „Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3, Havířov - Přestavba
dvou bytů na byty bezbariérové“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1144/OSRM/2015
1783/37RM/2016 - „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita Jelen,
Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ (stavba č. 10063) - předběžné
oznámení veřejné zakázky
1784/37RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
1785/37RM/2016 - Schválení účetních závěrek za rok 2015 městem zřízených
příspěvkových organizací
1786/37RM/2016 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Školní
1787/37RM/2016 - Změny podmínek Akademie III. věku Havířov
1788/37RM/2016 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“
1789/37RM/2016 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016
z rozpočtu odboru školství a kultury
1790/37RM/2016 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016
v rozpočtu odboru školství a kultury
1791/37RM/2016 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 2. pololetí roku 2015
1792/37RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci
1793/37RM/2016 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce části nemovité věci
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1794/37RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 16. – 23.
1795/37RM/2016 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2015
1796/37RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
1797/37RM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
1798/37RM/2016 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
1799/37RM/2016 - VZ/24/OKS/16 - „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“
– rozhodnutí o výběru
1800/37RM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
1801/37RM/2016 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Havířova určené k financování sociálních služeb v roce 2016
a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
1802/37RM/2016 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
1803/37RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci – restaurace v Kulturním domě
Petra Bezruče
1804/37RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – v objektu
Kina Centrum Havířov
1805/37RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru a podáním žádostí
o nadační příspěvky Městským kulturním střediskem Havířov
1806/37RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace
1807/37RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov
1808/37RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
1809/37RM/2016 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2015
1810/37RM/2016 - Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova
1811/37RM/2016 - Žádost o vyplacení zůstatku předplaceného nájemného
1812/37RM/2016 - Forenzní audit hospodaření ZÁMEK Havířov, s.r.o – opakovaný požadavek
jediného společníka na orgány společnosti
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z 37. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.04.2016
1754/37RM/2016 - Zvolení ověřovatele 37. schůze RMH, konané dne 06.04.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 37. schůze Rady města Havířova,
konané dne 06.04.2016
pana Bc. Josefa BĚLICU
1755/37RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 36. schůze RMH, konané dne 23.03.2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 36. schůze RMH, konané dne 23. března 2016
1756/37RM/2016 - Schválení pořadu 37. schůze RMH, konané dne 06.04.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 37. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.04.2016
dle přílohy
1757/37RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 37. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
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
1062/21RM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby
„Rekonstrukce MK Anglická“
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1478/30RM/2016

Změna způsobu využití bytového domu na ul. Obránců
míru 619/3 Havířov – Šumbark

vypouští
ze sledování tato usnesení:
1508/30RM/2016
1627/32RM/2016
1654/34RM/2016
1661/34RM/2016
1683/34RM/2016
1687/34RM/2016
1695/36RM/2016
1700/36RM/2016
1704/36RM/2016
1730/36RM/2016
1733/36RM/2016
1736/36RM/2016
1745/36RM/2016
1749/36RM/2016
1750/36RM/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady na projekt „Náměstí T. G. Masaryka“
Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích
města v orgánech obchodní společnosti a změna
zakladatelské listiny obchodní společnosti
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady na projekt „Náměstí T. G. Masaryka“ – finální
verze
Přesun Datového spoje pro napojení Centra ICT na
KIVS
ZÁMEK Havířov, s.r.o. – požadavek na jednatele
společnosti
Návrh změn tarifních podmínek (TP) v přepravním
systému Městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
od 24.3.2016
„Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok
2016“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Havířova
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity
Stanovení platu řediteli ZŠ Žákovská
Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému
projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Orlové
Odpověď na interpelaci č. 6 z 10. zasedání
Zastupitelstva města Havířova dne 22.2.2016
Souhlas s poskytnutím věcného daru
Udělení souhlasu s bezplatným užitím znaku města
Havířova pro numismatickou medaili

1758/37RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí nájmu bytů
a povolení splátek dlužného nájemného a služeb_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
6
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bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od 15.3.2016
a 1.4.2016 základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle upravené přílohy č.3
3. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb příp. poplatku z
prodlení s podmínkou, že v případě porušení splátkového kalendáře se stává
splatným celý dluh, těmto dlužníkům:
Radka Ďuricová, t.b. ……………………….………, úhradu dluhu …………… Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou
ve výši 156 Kč
Libuše Nytrová, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu …………… Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou
ve výši 105 Kč
Dušan Sekréneš, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu …………... Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou
ve výši 442 Kč
Petr Šlapeta, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu ………………. Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou
ve výši 302 Kč
Marie Pfeiferová, t.b……………………………….., úhradu dluhu …………… Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou
ve výši 104 Kč
Simona Regošová, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu ………… Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou
ve výši 200 Kč
Jarmila Ryszková, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu ……….... Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední
splátkou ve výši 291 Kč
Nikola Černá, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu ……………... Kč
ve splátkách 1 000 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední
splátkou ve výši 776 Kč
Petr Mikula, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu ………………. Kč
ve splátkách 1 000 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední
splátkou ve výši 373 Kč
Zdeněk Pavlech, t.b. ……………………………….., úhradu dluhu ………….. Kč
ve splátkách 500 Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední
splátkou ve výši 28 Kč
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1759/37RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č. 2, o velikosti 0+1, na ulici Karvinská 1185/8 Havířov- Město
………………………………..
- č. 14, o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 996/1 Havířov-Město
………………………………..
- č. 5 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2 Havířov-Město Robinu
………………………………..
- č. 6, o velikosti 1+2 na ulici Zednická 317/8 Havířov-Město
………………………………..
- č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 753/135 Havířov-Město
………………………………..
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 980/32 Havířov-Město
………………………………..
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 784/2 Havířov-Město
………………………………..
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 757/5 Havířov-Město
………………………………..
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 577/4 Havířov-Město
………………………………..
- č. 8, o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1257/2 Havířov-Podlesí
………………………………..
- č. 6, o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1087/3 Havířov-Město
………………………………..
- č. 2, o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1087/3 Havířov-Město
………………………………..
- č. 9, o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1088/5 Havířov-Město
………………………………..
- č. 12, o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1090/4 Havířov-Město
………………………………..
- č. 4, o velikosti 1+3 na ulici Ostrovského 947/20 Havířov-Město
………………………………..
- č. 3, o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 905/4 Havířov-Město
………………………………..
- č. 6, o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 904/2 Havířov-Město
………………………………..
- č. 2, o velikosti 1+3 na ulici Čajkovského 833/1 Havířov-Město
………………………………..
- č. 7, o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 272/21 Havířov-Šumbark
………………………………..
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pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 15.04.2016
1760/37RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb, p.o.____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 15 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. Pavlovova 587/10 v Havířově - Městě
organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
příspěvková organizace, IČO: 00847470, za účelem ubytování klientů
Chráněného bydlení za podmínek:
- nájemní smlouva bude se jmenovanou organizací uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.9.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014, s výjimkou povinnosti

úhrady jistoty
- nájemné bude hrazeno měsíčně
- souhlas s podnájmem tohoto konkrétního obecního bytu vydá
Městská realitní agentura, s.r.o.

1761/37RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3 a části pozemku parc.č. 944/61,
k.ú. Šumbark______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3, orná půda o výměře 44 m2 a části
pozemku parc.č. 944/61, ost.plocha , zeleň o výměře cca 980 m2 za účelem
vybudování hlídaného parkoviště a další části pozemku parc.č. 944/61 o výměře
cca 380 m2 za účelem rozšíření stávající zahrady a zajištění přístupu, příjezdu
k nemovitosti čp. 884, k.ú. Šumbark (přesná výměra pozemků bude určena na
základě geometrického zaměření) panu Marku Mackovi, bytem …………..…….,
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1762/37RM/2016 - Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC___
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře
5 m2, parc. č. 2199 o výměře 114 m2 a části pozemku parc.č. 2196 o výměře
cca 2 657 m2, v kat. území Havířov-město, o celkové výměře cca 2 800 m2
(přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření)
společnosti BERNY nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760, IČO 29391903
za účelem výstavby a provozováním restaurace rychlého občerstvení KFC, za
těchto podmínek:
1. Smluvní cena bude činit 2 000,- Kč/m2, tj. cca 5 600 000,- Kč + DPH s tím,
že do kupní ceny nebude zahrnuta hodnota zpevněných ploch a trvalých porostů
na prodávaných pozemcích z důvodu nově vytvořených pracovních míst,
z důvodu náhradní výsadby a převedení nově vybudovaných zpevněných ploch
na pozemcích města, za symbolickou cenu ve výši 1,- Kč do majetku města.
2. Se společností BERNY nemovitosti s.r.o., IČO 29391903
(dále jen „budoucí kupující“) bude uzavřena do doby vydání pravomocného
stavebního povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“)
za těchto podmínek:
a) před podpisem BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistiny)
ve výši 3.360.000,- Kč
b) budoucí kupující doručí městu pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtě
do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení
města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč
c) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě
do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení
města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč
d) budoucí kupující má právo od BKS odstoupit z důvodu upuštění od realizace
sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu
500 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní
pokutu
e) budoucímu kupujícímu bude založeno v BKS právo v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů provést
výstavbu restaurace rychlého občerstvení KFC na prodávaných pozemcích
(souhlas se stavbou)
3. Kupní smlouva (dále jen „KS“) se společností BERNY nemovitosti s.r.o.,
IČO: 29391903 (dále jen „kupující“) bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy
kupující doručí na odbor správy a rozvoje majetku pravomocné stavební
povolení a geometrický plán se zakreslením pozemku s novým parcelním číslem
(dále jen „Pozemek“), za těchto podmínek:
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a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši cca 2.240.000,- Kč
+ DPH do 30 dnů od uzavření KS
b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé
kupní ceny
c) v případě, že kupující 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
d) kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k prodanému
Pozemku, 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
e) kupující je povinen prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu,
tj. k výstavbě restaurace rychlého občerstvení KFC a zajistit její následné
provozování po dobu 10 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč
f) kupující je povinen zajistit zahájení provozování restaurace rychlého
občerstvení KFC 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
g) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je kupující povinen uvést
Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení
od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
h) kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku
1763/37RM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice,
do majetku města___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit úplatný převod dokončené stavby tlakového řadu splaškové kanalizace
určeného pro napojení rodinných domů v lokalitě „U Křížů“ v Havířově Životicích, umístěného na pozemcích k. ú. Bludovice, parc. č. 2515/1, 2635/1,
2635/23, 2635/26, 2635/36, 2635/30 a 2635/32, z vlastnictví stavebníka
International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10,
IČO: 265 08 508 do vlastnictví města s tím, že kupní cena bude činit 10% nákladů
z celkové částky 760.572,-Kč, tj. 76.057,-Kč včetně DPH
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1764/37RM/2016 - Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“,
k. ú. Bludovice, do majetku města_____________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. úplatný převod stavby splaškové kanalizace určené pro napojení rodinných
domů v lokalitě „Na Dolanech“ v Havířově - Životicích, umístěné na pozemcích
k.ú. Bludovice, parc. č. 2809/1, 2809/78 a 2938/28 do majetku města,
ve vlastnictví stavebníka Ing. Zbyňka Sedláře, bytem …………………………,
s tím, že město za kanalizaci uhradí 10% skutečných nákladů, které budou
vyčísleny po dokončení výstavby, maximálně však do výše 10%
předpokládaných nákladů vyčíslených stavebníkem na částku 800.000,-Kč,
přičemž kupní cena bude nižší nebo maximálně 80.000,-Kč
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na pozemcích k.ú. Bludovice,
parc. č. 2809/1, 2809/78 a 2938/28, ve prospěch statutárního města Havířova,
nabyvatele stavby splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“ s tím, že
povinný Ing. Zbyněk Sedlář, bytem ……………………………….. zřídí ve
prospěch města Havířova bezúplatně služebnost ohodnocenou pro daňové účely
částkou 500,-Kč a to do 60 dnů od prodeje kanalizace do vlastnictví města,
přičemž náklady na geometrické zaměření uhradí město Havířov
1765/37RM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,
u velkého rondelu___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zřízení věcného břemene na částech pozemků k. ú. Havířov - město,
parc. č. 3665/1, 3666/1, 3666/4 a 3671/1 a to služebnost vedení podzemního
kabelu a sloupů veřejného osvětlení v délce 53,4 m, dle GP 1782-33/2011,
spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a
provozovat umístěnou síť, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě vůči povinnému
Moravskoslezskému kraji, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692,
zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská
1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711 s tím, že hodnota věcného břemene
činí dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 1000,-Kč + DPH
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2. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 3889
a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení
v rozsahu 109,8 m2, dle GP 1782-33/2011 a služebnost umístění cyklostezky
v rozsahu 263,5 m2, dle GP 1782-32/2011, spočívající v právu oprávněného,
statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť a cyklostezku,
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami či odstraněním sítě a cyklostezky vůči povinnému
ČR-Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49, 701 26 Ostrava 1,
IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů
povinného jednorázově 20.000,-Kč + DPH
1766/37RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01
Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112, k.ú. Havířov – město__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit
část usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 1253/27ZM/2014 v bodě 15,
kterým byl schválen výkup částí pozemků parc. č. 4346/1, 4369, 4371, 4374/1,
4383, 4389, zastavěných stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 4276 m2,
dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1,
Chodov, 148 00 Praha
- kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2
schválit
pro účely výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01 Havířov – Žermanická
přehrada“, - SO 112, k.ú. Havířov – město
1. výkup pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 4346/7 o výměře 435 m2,
parc. č. 4369/2 o výměře 458 m2 , parc. č. 4371/2 o výměře 12 m2 , parc. č.
4374/5 o výměře 2849 m2, parc. č. 4383/2 o výměře 26 m2a parc. č. 4389/2 o
výměře 338 m2 tj. celkem 4118 m2, oddělených geometrickými plány č. 2074727/ a/b/2015, zastavěných stezkou pro pěší a cyklisty, ve vlastnictví Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha s tím,
že kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku jako cena v místě a čase
obvyklá a náklady na znalečné budou připočteny ke kupní ceně
2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Havířov - město,
parc. č. 4369/3, 4374/6 a 4389/3 a to služebnost umístění drenáží v rozsahu
44,66 m2, dle GP 2074- 727/ a/b/2015, spočívající v právu oprávněného,
statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěné drenáže, vstupovat a
vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či
odstraněním drenáží, vůči povinnému: Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR,
Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha s tím, že služebnost bude ohodnocena
dle znaleckého posudku a náklady na znalečné budou připočteny k ceně
13

USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.04.2016

3. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířov - město,
parc. č. 4406/1 a to služebnost umístění drenáží v rozsahu 15 m2, dle GP 2074727/a/2015, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova,
zřídit a provozovat umístěné drenáže, vstupovat a vjíždět na pozemek
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
či odstraněním drenáží, vůči povinnému Karlu Balonovi, ………………………,
s tím, že služebnost je ohodnocena částkou 125,-Kč/m2, tj. při výměře 15 m2
celkem 1875,-Kč
1767/37RM/2016 - Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1, k.ú. Prostřední Suchá__
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem částí pozemků parc.č. 1086, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
307 m2 a parc.č. 1087/1, orná půda o výměře 319 m2, k.ú. Prostřední Suchá,
panu Radku Badurovi, bytem ……………………………….., za účelem zahrady,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 4. 2016,
s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě z důvodu
zahájení stavby silnice I/68 MÚK Havířov – Sever II, za nájemné
ve výši 4.956,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
1768/37RM/2016 - Pronájem pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 606/4, zahrada o výměře 228 m2, k.ú. Bludovice,
paní Mgr. Heleně Burgerové, bytem ………………………………………,
za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s účinností od 1. 4. 2016, za nájemné ve výši 2.280,-Kč/rok
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
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1769/37RM/2016 - Ukončení pronájmu pozemků parc.č. 944/543 a parc.č. 944/544,
k.ú. Šumbark dohodou______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu pozemků parc.č. 944/543 o výměře 18 m2 a parc.č. 944/544
o výměře 25 m2, k.ú. Šumbark s nájemkyní paní Pavlou Havlasovou, bytem
……………………………….., IČO 73130109, na kterých byl umístěn prodejní
stánek s občerstvením a předzahrádka v majetku nájemkyně,
a to dohodou k 31.3.2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. E/105/MJP/2002
Z: vedoucí OSRM
T: 30.04.2016
1770/37RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 4815, k.ú. Havířov – město
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4815, k.ú.
Havířov - město za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH, o výměře 12 m2 dle GP č. 2096 – 13/2016 ze dne 08. 03. 2016
ve prospěch vlastníků budovy č.p. 1575, která stojí na pozemku parc.č. 4835/2,
k.ú. Havířov – město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Boleslav
Bystroń a Marie Bystrońová, oba bytem ………………………………..
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
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1771/37RM/2016 - Záměr pronájmu části nemovité věci___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 20 m2 v suterénu
obytného domu ul. Slovanská 12, Havířov-Město, p. Kamile Salaganičové, jako
sklad pro vlastní potřebu
1772/37RM/2016 - Prodej zařízení hrobu_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodej zařízení hrobu na hrobovém místě č. 4, řada 8, skupina IV A, na pohřebišti
katolického hřbitova v Havířově-Bludovicích, paní Ludmile Výrostkové, bytem
………………………., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 300,- Kč vč. DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.05.2016
1773/37RM/2016 - Předání majetku k hospodaření školským příspěvkovým organizacím_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí skutečnost, že 18 herních prvků, které byly školským
příspěvkovým organizacím předány k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, jako drobné stavby, bylo převedeno do skupiny drobný
dlouhodobý hmotný majetek
schválit
1. darování herních prvků, které byly zřizovací listinou, účinnou k 1. 1. 2016,
předány k hospodaření, jako drobné stavby:
- Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci,
IČO: 70958254 – samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací
ceně 26 303,60 Kč
- Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci,
IČO: 70958246 - samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací
ceně 50 406,54 Kč
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- Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové
organizace, IČO: 48805289 – samostatné movité věci - herní prvky v celkové
pořizovací ceně 29 183,52 Kč
- Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583 – samostatné movité
věci - herní prvky v celkové pořizovací ceně 29 122,36 Kč
2. zpracování dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
dle bodu 1 usnesení a to změny Přílohy č. 1 písmeno c) „Stavby, neevidované
v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku“ - vynětí herních prvků,
které byly zřizovací listinou, účinnou k 1. 1. 2016, předány k hospodaření jako
drobné stavby, z hospodaření příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci,
IČO: 70958254 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 26 303,60 Kč
a vypuštění textu:
zabudovaná lavička ……… 6.575,90 Kč
zabudovaná lavička ……… 6.575,90 Kč
zabudovaná lavička ……….6.575,90 Kč
zabudovaná lavička ……… 6.575,90 Kč
- Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci,
IČO: 70958246 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 50 406,54 Kč a
vypuštění textu:
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč
- Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové
organizace, IČO: 48805289 – vynětí staveb v celkové pořizovací
ceně 29 183,52 Kč a vypuštění textu:
zabudovaná lavička………....…4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč
- Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 – vynětí staveb
v celkové pořizovací ceně 29 122,36 Kč a vypuštění textu:
zabudovaná průlezka – Vagónek ….22.057,13 Kč
zabudovaná hra – Piškvorky ……… 7.065,23 Kč
3. podle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání drobné stavby dřevěné chatky v účetní hodnotě 55 200,- Kč k hospodaření příspěvkové
organizaci Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná a
zpracování souvisejícího dodatku č. 1 ke zřizovací listině, kterým se mění
Příloha č. 1 písm. c) „Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou
součástí pozemku“ takto:
k. ú. Bludovice, parcela č. 205/4, Dřevěná chatka ……………. Kč 55 200,-
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1774/37RM/2016 - Podání žádosti o podporu v rámci programu Podpora revitalizace území
pro podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o podporu v rámci programu Podpora revitalizace území
pro podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách s následným využitím revitalizovaného území dle investičního
námětu viz příloha č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem žádosti
o podporu a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se zásadami
podprogramu MMR a výzvou pro předkládání žádostí
Z: vedoucí OSRM
T: 29.04.2016
1775/37RM/2016 - Podání žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 18 Integrovaného regionálního
operačního programu, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy_______
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 18 Integrovaného regionálního
operačního programu, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, prioritní osa
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy, dle důvodové zprávy
pověřuje
pana Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
žádostí o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí
ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvou pro
podávání žádostí
Z: vedoucí OSRM
T: 29.04.2016
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1776/37RM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Catering kultury“ do Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu
Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce
institucí a komunit
2. Prohlášení o partnerství na projektu „Catering kultury“ realizovaného
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika
dle přílohy č. 1
3. spolufinancování projektu „Catering kultury“ z rozpočtu statutárního
města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100%
nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města
Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů
pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Prohlášení o partnerství na projektu „Catering kultury“ realizovaného
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński, dle přílohy č. 1
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
statutárního města Havířova podepsat „Prohlášení českého vedoucího partnera /
partnera“, dle přílohy č. 2 a další dokumenty v rámci realizace projektu „Catering
kultury“
Z: vedoucí OSRM
T: 05/2016
1777/37RM/2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“_______
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „V. polsko-česká odborná
setkání“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní
osy 4 - Spolupráce institucí
a komunit
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2. Dohodu o spolupráci na projektu „V. polsko-česká odborná setkání“
realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko
– Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika
dle přílohy č. 1
3. spolufinancování projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu
statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a
100% nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu
statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů
pověřit náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem Dohody o spolupráci na projektu „V. polsko-česká odborná setkání“
realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské
Slezsko – Śląsk Cieszyński, dle přílohy č. 1
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
statutárního města Havířova podepsat „Prohlášení českého vedoucího partnera /
partnera“, dle přílohy č. 2 a další dokumenty v rámci realizace projektu „V.
polsko-česká odborná setkání“
Z: vedoucí OSRM
T: 05/2016
1778/37RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.03.2016 dle
přílohy
1779/37RM/2016 - Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“
(číslo stavby 11020)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
20

USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.04.2016

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. formu zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

2.400.000 Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín zahájení I. fáze
(podpis smlouvy):
termín dokončení I. fáze:

07/2016
do 120 kalendářních
dnů ode dne
podpisu smlouvy

termín zahájení II. fáze (předání staveniště):
termín dokončení II. fáze:

02/2017
do 310 kalendářních
dnů ode dne předání
staveniště pro II. fázi

termín zahájení III. fáze (předání staveniště):
termín dokončení III. fáze:

03/2018
do 120 kalendářních
dnů ode dne předání
staveniště pro III. fázi

termín zahájení IV. fáze (předání staveniště):
termín dokončení IV. fáze:

03/2019
do 180 kalendářních
dnů ode dne předání
staveniště pro IV. fázi

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

8. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným
plněním v minimální výši 8.000.000 Kč před podpisem smlouvy
- záruka za jakost díla 60 měsíců ode dne předání dokončené fáze díla,
vyjma zeleně, u níž bude záruka 24 měsíců ode dne předání dokončené fáze díla
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění jeho
povinností v záruční době ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději
v den doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí dokončené II.
fáze díla
- rozvazovací podmínka smlouvy, tzn. ukončení platnosti a účinnosti smlouvy
v části týkající se II. fáze stavby v případě, že Zastupitelstvem města Havířova
nebude do 31. 1. 2017 schváleno financování II. fáze stavby
- rozvazovací podmínka smlouvy, tzn. ukončení platnosti a účinnosti smlouvy
v části týkající se III. fáze stavby v případě, že Zastupitelstvem města Havířova
nebude do 31. 1. 2018 schváleno financování III. fáze stavby
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- rozvazovací podmínka smlouvy, tzn. ukončení platnosti a účinnosti smlouvy
v části týkající se IV. fáze stavby v případě, že Zastupitelstvem města Havířova
nebude do 31. 1. 2019 schváleno financování IV. fáze stavby
9. základní kvalifikační předpoklady:
- v rozsahu § 53 odst. 1 zákona 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, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby hlavního stavbyvedoucího
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby hlavního stavbyvedoucího
nebo pokud nebude hlavní stavbyvedoucí osobou autorizovanou v daném
oboru, je nutno prokázat autorizaci v daném oboru jinou osobou, která bude
muset být přítomna na stavbě při realizaci části díla týkající se rekonstrukce
komunikace ul. Hřbitovní
- úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřických činností
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů.
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně:
a) 4 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky musela
být výstavba budovy občanské vybavenosti v minimální hodnotě
18.000.000 Kč bez DPH
b) 1 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky musela
být rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro motorová vozidla
v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH
c) 1 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky musela
být rekonstrukce nebo výstavba chodníku v minimální hodnotě
1.000.000 Kč bez DPH
(provedení výstavby budovy občanské vybavenosti, rekonstrukce
nebo výstavby komunikace pro motorová vozidla či rekonstrukce nebo
výstavby chodníku v požadovaném rozsahu je možno prokázat i společně
stejnou stavební zakázkou)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího:
a) autorizace v oboru pozemní stavby
b) autorizace v oboru dopravní stavby v případě, že autorizace v tomto oboru
nebude prokazována jinou osobou
c) minimálně 7 let praxe na pozici stavbyvedoucího při provádění pozemních
staveb
d) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 4 stavebních zakázek,
přičemž předmětem každé zakázky musela být výstavba budovy občanské
vybavenosti v minimální hodnotě 18.000.000 Kč bez DPH
22

USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.04.2016

- čestné prohlášení o průměrném ročním počtu zaměstnanců uchazeče
podílejících se na plnění zakázek stavebního charakteru za poslední 3 roky
s uvedením průměrného ročního počtu těchto zaměstnanců v každém
z posledních 3 let, přičemž počet musel činit alespoň 70 zaměstnanců
v každém z posledních 3 let
12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
13. jmenování členů hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Bc. Ivan Bureš
Ing. Eduard Heczko
2. JUDr. René Vašek
Ing. Kateřina Mikulová
3. Ing. Jiří Špiřík
Richard Zelina
4. Ing. Lenka Krejčová
Zdeněk Konečný
5. Bc. Alena Kleinbauerová
Lucie Jonsztová, DiS.
120 dnů

14. zadávací lhůtu:
pověřuje

1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu
§ 59 a násl. zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy
k vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem zadávací dokumentace,
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
1780/37RM/2016 - „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“ (stavba č. 14004)
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“
(stavba č. 14004)
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rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. výši požadované kauce:

60.000,- Kč

4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
5. varianty nabídky:

ne

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

druhá polovina června 2016
do 90 dnů ode dne doručení
písemné výzvy
nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

8. ostatní podmínky:
- předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 3 mil. Kč před podpisem
smlouvy
- záruka 60 měsíců
9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (provádění staveb,
jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností)
- úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřických činností
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. úprava vodního toku
gabionovými koši, v minimální hodnotě 1 400 000 Kč bez DPH / 1 stavba,
provedených uchazečem v posledních 5 letech od konce lhůty k podání
nabídek, jehož přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční list)
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objednatelů o provedení stavebních prací uvedených v seznamu
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to:
a) autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 3 stavebních zakázek,
přičemž předmětem každé zakázky musela být úprava vodního toku, z toho
aspoň dvě úpravy toku musely být provedeny gabionovými koši
12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
13. složení hodnotící komise / komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Bc. Ivan Bureš
2. Mgr. Rudolf Šimek
3. JUDr. René Vašek
4. Ing. Pavel Merta
5. Ing. Dagmar Čtvrtníčková
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Bc. Marek Plawny, Ing. Kateřina Mikulová,
Jaromír Werner, Ing. Lenka Krejčová
14. způsob realizace zadávacího řízení:

listinnou formou

pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“
Z: vedoucí OSRM
T: 5/2016
1781/37RM/2016 - „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok.
ul. F. Hrubína“ (stavba č. 9051) - zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F.
Hrubína“ (stavba č. 9051)
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rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. výši požadované kauce:

80.000,- Kč

4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
5. varianty nabídky:

ne

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

7. základní hodnotící kritérium:

07/2016
nejpozději do 75
kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

8. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši alespoň
2.000.000,- Kč, a to až před podpisem smlouvy,
- záruka za jakost díla min. 60 měsíců a na dodávky technologického charakteru
se samostatným záručním listem záruku poskytnutou výrobcem, min. však
v délce 24 měsíců
9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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,
- doklad o oprávnění k podnikání 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; výkon
zeměměřičských činností)
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby u osoby stavbyvedoucího
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle
§ 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů,
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11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění:
a) minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky
musela být výstavba či rekonstrukce chodníku a/nebo komunikace a/nebo
parkoviště v minimální hodnotě 1.200.000 Kč bez DPH
b) minimálně 1 stavební zakázky, jejíž předmětem musela být dodávka
a montáž veřejného osvětlení v minimální hodnotě 250.000 Kč bez DPH
Provedení výstavby či rekonstrukce chodníku a/nebo komunikace a/nebo
parkoviště a provedení dodávky a montáže veřejného osvětlení v požadovaných
minimálních hodnotách lze prokázat i společně ke stejné zakázce.
12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
13. složení hodnotící komise:
člen:
1. Ing. Ivan Bureš
2. Mgr. Tomáš Ptáček
3. JUDr. René Vašek
4. Ing. Dagmar Čtvrtníčková
5. p. Aleš Pawlas
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Peter Hrabčák, Ing. Kateřina Mikulová,
Mgr. Marek Vlachopulos, Ing. Ondřej Baránek
14. způsob realizace zadávacího řízení:

listinnou formou

pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F.
Hrubína“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I.
etapa v lok. ul. F. Hrubína“
Z: vedoucí OSRM
T: 04/2016
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1782/37RM/2016 - „Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3, Havířov - Přestavba
dvou bytů na byty bezbariérové“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1144/OSRM/2015_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu ceny na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou,
na ul. Karvinská 3, Havířov
- Přestavba dvou bytů na byty bezbariérové“ dle skutečně vynaložených nákladů
na realizaci stavby, a to z původní částky 810.000,- Kč bez DPH
(938.100,- Kč vč. DPH) dle smlouvy o dílo č. 1144/OSRM/2015
na částku 703.678,62 Kč bez DPH (814.270,41 vč. DPH)
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1144/OSRM/2015 na zajištění
realizace stavby „Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská 3,
Havířov - Přestavba dvou bytů na byty bezbariérové“ (číslo stavby 15103),
v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení, se společností Gama systems s.r.o., se sídlem
Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 286 36 881
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1144/OSRM/2015 ze dne 7.1.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1144/OSRM/2015
ze dne 7.1.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 04/2016
1783/37RM/2016 - „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita Jelen,
Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ (stavba č. 10063) - předběžné
oznámení veřejné zakázky____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a
Modřínová – zhotovitel“ (stavba č. 10063)
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schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Odkanalizování částí města
Havířova IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“
(stavba č. 10063) vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy, ve Věstníku
veřejných zakázek
pověřuje
společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 485 88 733, realizací zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa –
lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ (stavba č. 10063) v rozsahu
§ 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
zajistit zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Odkanalizování částí
města Havířova IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“
ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Mott MacDonald CZ,
spol. s r.o.
Z: vedoucí OSRM
T: 04/2016
1784/37RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958114)
finanční dar ve výši 41 605,85 Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s.,
Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 – realizace úpravy
schodů u vchodu do školní jídelny, oprava výtluků na asfaltovém prostranství
a likvidace keřů před hlavním vchodem školy, úprava školní zahrady,
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
finanční dar ve výši 50 000 Kč od společnosti Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95,
181 00 Praha 8-Bohnice, IČO: 60166754 – nákup bezpečných výukových panelů.
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1785/37RM/2016 - Schválení účetních závěrek za rok 2015 městem zřízených
příspěvkových organizací____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31.12.2015
příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 44
schvaluje
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2015 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 sociálních služeb
(IČO: 00847470)
v rozsahu příloh č. 1 - 44
ukládá
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2015
příspěvkových organizací zřízených městem
Z: vedoucí OSV
vedoucí OŠK
T: duben 2016
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem
protokolů o schválení účetních závěrek
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1786/37RM/2016 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Školní__
Rada města Havířova
bere na

vědomí

vzdání se funkce vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy HavířovŠumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149,
pana Mgr. Vladimíra Kosňovského ke dni 31. 7. 2016 dle přílohy č. 1
schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Havířov-Šumbark, Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958149 dle přílohy č. 2
ukládá
1. zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení
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: 04/2016
1787/37RM/2016 - Změny podmínek Akademie III. věku Havířov__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku Havířov dle přílohy č. 1
1788/37RM/2016 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov
2016-2018“ z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2017
až 2018, a to do výše 302 500 Kč včetně DPH v roce 2017 a 302 500 Kč
včetně DPH v roce 2018
uložit odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2017
a rok 2018 financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku
Havířov 2016-2018"
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1789/37RM/2016 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016
z rozpočtu odboru školství a kultury___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2016 z rozpočtu odboru školství
a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13,
Havířov-Šumbark (IČO: 25372793) ve výši 292 000 Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace
1790/37RM/2016 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016
v rozpočtu odboru školství a kultury___________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016
z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz
základním školám a středisku volného času v celkové výši 1 333 180 Kč takto:
77 440 Kč

Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958122) - dofinancování plavání

50 600 Kč

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace (IČO: 48805289) - dofinancování plavání

55 180 Kč

Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284
okres Karviná (IČO: 48805513)
49 280 Kč ……….dofinancování plavání
5 900 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle
novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
včetně zákonných odvodů

47 520 Kč

Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČO: 62331221) - dofinancování plavání

24 640 Kč

Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres
Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958165)
- dofinancování plavání

44 000 Kč

Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČO: 48805424) - dofinancování plavání
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26 300 Kč

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600)
15 400 Kč ……….dofinancování plavání
10 900 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků
dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
včetně zákonných odvodů

42 240 Kč

Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248)
- dofinancování plavání

43 400 Kč

Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové17/1151 okres
Karviná (IČO: 48805475)
41 800 Kč ………dofinancování plavání
1 600 Kč ………..dofinancování mzdových prostředků dle
novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně
zákonných odvodů

60 500 Kč

Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)
57 200 Kč ………dofinancování plavání
3 300 Kč ………dofinancování mzdových prostředků
dle novely Nařízení vlády č. 564/2006
Sb., včetně zákonných odvodů

60 880 Kč

Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958131)
36 080 Kč ………. dofinancování plavání
24 800 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků
dle novely Nařízení vlády č. 564/2006
Sb.,včetně zákonných odvodů

67 600 Kč

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271)
48 400 Kč ………. dofinancování plavání
19 200 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků
dle novely Nařízení vlády č. 564/2006
Sb., včetně zákonných odvodů

635 940 Kč

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková
organizace (IČO: 75027577)
5 940 Kč ………. dofinancování plavání
630 000 Kč ………. dofinancování výjimky z počtu žáků

21 900 Kč

Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814
okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958149)
15 400 Kč ………. dofinancování plavání
6 500 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků
dle novely Nařízení vlády č. 564/2006
Sb., včetně zákonných odvodů
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15 400 Kč

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice
Zelená, příspěvková organizace (IČO: 75027569)
- dofinancování plavání

46 640 Kč

Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006
okres Karviná (IČO: 62331230) - dofinancování plavání

13 000 Kč

ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková
organizace (IČO: 75085747) - 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 2016 o výše
uvedené částky
1791/37RM/2016 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 2. pololetí roku 2015_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Městská knihovna Havířov, IČO 00 60 12 50 (dále jen „MK“),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00 31 79 85 (dále jen „MKS“),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00 30 67 54
(dále jen „SSRZ“),
- Sociální služby města Havířova, IČO 60 33 75 83 (dále jen „SSmH“),
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
IČO 00 84 74 70 (dále jen „SANTÉ“),
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75 13 92 43
(dále jen „DSH“),
za rok 2015 dle přílohy č. 3
2. stanoviska odborů MMH k hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
města za 2. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 a 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS, SSRZ
SSmH, SANTÉ a DSH – za 2. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 4 ze mzdových
prostředků PO.
Z: vedoucí OŠK
vedoucí OSV
T: duben 2016
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1792/37RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 709 58 165, pronájem části pozemku parc. č. 690/3, k.ú.
Šumbark, p. Rostislavu Marešovi, za podmínek:
zahrádka,
- účel:
- výměra prostor:
432 m2,
- doba nájmu:
s účinností od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- předmět nájmu:
část pozemku parc. č. 690/3, k.ú. Šumbark,
- výše nájmu:
1,40 Kč/m2/rok,
- způsob a doba hrazení nájmu: nájemné se hradí do pokladny školy při podpisu
smlouvy na období do 31.12. daného roku; na roky další se hradí do 30.11. roku,
který předchází roku, za který se nájemné platí.
1793/37RM/2016 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce části nemovité věci________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1240/4,
příspěvková organizace, IČO: 70958289:
1. ukončení nájemní smlouvy č. 119/09 ze dne 6. 6. 2007 s příspěvkovou
organizací SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
a to s účinností ke dni 31. 3. 2016,
2. uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci, subjektu SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových služeb, příspěvková organizace,
Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, PSČ 736 01, IČO: 00847470,
a to s účinnosti ke dni 1. 4. 2016, za podmínek:
- předmět výpůjčky a rozsah sjednané výpůjčky: bezplatné užívání části
nemovité věci o celkové výměře 603,78 m2, z toho plocha 1. a 2. nadzemního
podlaží, včetně přístavby výtahu pro imobilní klienty o výměře 525,57 m2
a venkovní terasa o výměře 78,21 m2,
- účel výpůjčky: poskytování pobytových a ambulantních služeb,
- doba, na kterou se výpůjčka sjednává: doba určitá, do 31. 12. 2021,
- dodržování bezpečnosti při vjíždění auty do objektu MŠ, využívání pouze
zadního vstupu na zahradu MŠ, udržovat v čistotě a pořádku používané
chodníky (odklízení sněhu, sbírání odpadků, zametání chodníků), úhrada
prokazatelných nákladů spojených s užívání předmětu výpůjčky (odběr
elektřiny, tepla, vodného a stočného),
- zajišťovat veškeré revize, opravu a údržbu, požární ochranu, dodržovat
hygienické předpisy s následným odstraněním závad vyplývajících ze závěrů
revizí, kontrol technických prohlídek vypůjčené části nemovité věci
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1794/37RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 16. – 23._____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
a) rozpočtová opatření č. 16. – 23., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 13. – 23. tyto nové závazné
ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

1 572 120,75
892 991,50
26 609,30
3 500,00
649 019,95

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

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

1 533 429,94
1 261 715,74
757,17
29 602,00
440,00
50,00
210 350,00
5 968,87
270 728,63
249 843,00
77 647,00
407 645,07
8 684,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

271 714,20
1 104,00
1 021,00
993,00
1 263,00
999,00
799,00
1 382,00
1 183,00
1 740,00
945,00
2 540,00
926,00
1 002,00
1 089,00
825,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
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MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb
Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech
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819,00
738,00
672,00
918,00
627,00
3 850,00
3 585,00
3 571,00
4 100,00
3 529,00
2 510,00
2 839,00
3 256,00
4 036,00
3 650,00
3 370,00
5 969,00
6 913,00
851,00
2 735,00
1 100,00
4 021,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2 703,00
23 659,44
19 316,00
39 028,76

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

9 048,00 tis. Kč
28 801,00 tis. Kč
30 688,00 tis. Kč
37 000,00 tis. Kč
-38 690,81
0,00
-112 540,00
+73 849,19

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

1795/37RM/2016 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2015________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
1) výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2015,
dle důvodové zprávy a příloh,
2) rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
rok 2015 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy a příloh.
ukládá
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2015 do účetních výkazů za
období leden – červen 2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových
organizací za rok 2015, dle důvodové zprávy a příloh.
1796/37RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2016, dle přílohy č. 1
1797/37RM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu
soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:
Jaroslav a Jolana Dudovi, ………………………………..
Výše zápůjčky 111.000 Kč
Splatnost zápůjčky 60 měsíců
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Vlastimil a Dana Charvátovi, ………………………………..
Výše zápůjčky 34.500 Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku podpisem smlouvy o zápůjčce
Z: vedoucí EO
T: 05/2016
1798/37RM/2016 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění přílohy č. 1.
1799/37RM/2016 - VZ/24/OKS/16 - „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“
– rozhodnutí o výběru_______________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/24/OKS/16 - „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“
od podnikatele Ing. Karel Kotula, ………………………………..,
IČO: 11562978 s nabídkovou cenou 967.860,- Kč bez DPH
(1.113.039,- Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/24/OKS/16 –
„Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“ takto:
2. místo: podnikatel Ing. Lukáš Lampart, ………………………………..
IČO: 88286878 s nabídkovou
cenou 1.144.500,-Kč bez DPH (1.316.175,- Kč vč. DPH)
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/24/OKS/16 - „Dodávka květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016“
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/24/OKS/16 - „Dodávka květin pro letní a
podzimní výsadbu na rok 2016“
Z: vedoucí OKS
T: 30.04.2016
1800/37RM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
Rada města Havířova
doporučuje
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
- na pozemku parc.č. 2334/2 v k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy č. 1 a 2
1801/37RM/2016 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Havířova určené k financování sociálních služeb v roce 2016
a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje______________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova
1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši 6 645 000 Kč, z toho
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 719 000 Kč.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: duben 2016

41

USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.04.2016

1802/37RM/2016 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt
„Radosti stáří“ z rozpočtu Nadačního fondu Tesco v rámci programu "Vy
rozhodujete, my pomáháme"
1803/37RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci – restaurace v Kulturním domě
Petra Bezruče______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o schválení převodu nájmu části nemovité věci – restaurace
s příslušenstvím v objektu Kulturního domu Petra Bezruče z nájemce p. Ladislava
Sebery, IČ: 13638165, se sídlem Kollárova 1277/5, 736 01 Havířov – Podlesí, na
nájemce společnost Zappares Pub s.r.o., IČ:04746139, se sídlem v Horních
Bludovicích č.p. 233, 739 37.
schvaluje
souhlasné stanovisko pronajímatele, MKS Havířov IČ: 00317985, k převodu
nájmu části nemovité věci - restaurace s příslušenstvím v objektu Kulturního domu
Petra Bezruče z nájemce p. Ladislava Sebery, IČ: 13638165 na nájemce
společnost Zappares Pub s.r.o., IČ: 04746139.
1804/37RM/2016 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci – v objektu
Kina Centrum Havířov______________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova č. 1609/32RM/2016 ze dne 10. 2. 2016 v části
„ukládá“ ve věci vyhlášení veřejné soutěže - pronájmu části nemovité věci,
prostor o celkové výměře 561,24 m2, kinokavárny, kinobaru a zábavního klubu
v Kině Centrum v Havířově.
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1805/37RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru a podáním žádostí
o nadační příspěvky Městským kulturním střediskem Havířov_____________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací Městským kulturním
střediskem Havířov, IČ: 00317985, se sídlem Hlavní třída 246/31a,
Havířov – Město, a to:
poskytovatel daru: Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
se sídlem Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark, IČ: 61974706
popis daru:
finanční
v celkové výši 270.000,-- Kč
finanční dar:
účel použití daru:
na částečné pokrytí výdajů organizačního
a technického zabezpečení akce „Havířovské slavnosti“,
(konané ve dnech 2. - 3. 9. 2016
2. s podáním žádostí o nadační příspěvky Městským kulturním střediskem
Havířov, se sídlem Hlavní třída 246/ 31a, Havířov – Město, IČ: 00317985,
a to:
1. od poskytovatele dotace (nadačního příspěvku) Nadační fond TESCO,
se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 28866991
název operačního programu:
Vy rozhodujete, my pomáháme
Den dětí 2016
název projektu:
požadovaná výše dotace:
30. 000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
2. od poskytovatele dotace (nadačního příspěvku)
Nadační fond TESCO, se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b,
IČ: 28866991
název operačního programu:
Vy rozhodujete, my pomáháme
název projektu:
Promenádní koncerty a pohádky
v parku 2016
požadovaná výše dotace:
30. 000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
3. od poskytovatele dotace (nadačního příspěvku)
Nadační fond TESCO, se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b,
IČ: 28866991
název operačního programu:
Vy rozhodujete, my pomáháme
název projektu:
Vánoční městečko 2016
požadovaná výše dotace:
30. 000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
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1806/37RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___
Rada města Havířova
souhlasí
s právním jednáním příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov IČO: 00306754, do doby jmenování ředitele SSRZ Havířov,
dle důvodové zprávy
ukládá
1. provedení kontroly správnosti průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Oprava přívodního potrubí pro přívod bazénové vody z řeky Lučiny“
Z: kontrolní odd. MMH
T: 4/2016
2. předložení harmonogramu přípravy na sezonu 2016 na Letním koupališti
Z: ředitel SSRZ Havířov
T: 27.04.2016
1807/37RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov___________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedeného daru příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

finanční dar ve výši 500,- Kč
Kasalová Marcela, ………………………………..
nákup předplatného časopisu ELLE pro rok 2016
pro oddělení hudby a umění

1808/37RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
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Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování 50% :

Nadace Landek Ostrava
Osvětová a publikační činnost související
s hornictvím, podpora kultury v regionu
Katalog hornické umělecké činnosti
15 000,- Kč
15 000,- Kč z finančních prostředků
Městské knihovny Havířov

1809/37RM/2016 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2015_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí roku 2015
1810/37RM/2016 - Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 18. dubna 2016 od 13:00 hod. v Kulturním domě
RADOST, dle přílohy s doplněním bodu: „MRA, s.r.o. – povolení splátek
dlužného nájemného a služeb“
1811/37RM/2016 - Žádost o vyplacení zůstatku předplaceného nájemného____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu obsahu stávající nájemní smlouvy uzavřené dne 8. 11. 2010 s nájemcem
Nikol Hajerovou, nar. dne ………., o nájmu bytu č. 12 o velikosti 57,05 m2 v
domě na ulici ……………………………….., a to tak, že:
a) článek V., bod 1. bude v celém rozsahu nahrazen následujícím zněním:
Nájemce se zavazuje platit nájemné měsíčně nejpozději do posledního dne
kalendářního měsíce, na který se nájemné vztahuje
b) článek VI. bod 1. a článek VI. bod 2. smlouvy se bez náhrady zrušuje
c) v článku I se nájem na dobu určitou do 30.4.2019 mění na nájem na dobu
neurčitou
2. uzavření dohody s Nikol Hajerovou, nar. dne …………, na základě které:
a) Nikol Hajerová učiní souhlas s provedením změny bytu a domu, ve kterém
se tento výše uvedený byt nachází, kterou bude provádět statutární město
Havířov,
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b) Nikol Hajerová jako nájemce provede na svůj náklad úpravy v bytě
v celkovém nákladu 100.000,- Kč, v rámci čehož budou učiněny následující
změny bytu:
vstupní dveře z chodby budou přesunuty mezi pokoj a ložnici;
změna dispozice koupelny spočívající v rozšíření její plochy na úkor
obývacího pokoje; dodání výpustě odpadu a umístění sprchového koutu
do prostoru koupelny;
c) změny bytu podle písm. b) nebudou zakládat právo Nikol Hajerové v případě
skončení nájmu na jakékoliv vyrovnání v souvislosti s případným
zhodnocením bytu;
3. schvaluje vyplacení předplaceného nájemného v částce 94.824,- Kč, a to po
uzavření dodatku k nájemní smlouvě specifikovanému výše v bodu 1. a po
uzavření dohody o souhlasu s provedením změny bytu a domu specifikované
výše v bodu 2., Nikol Hajerové, nar. dne ………, z účtu hospodářské činnosti
statutárního města Havířov, tj. z účtu vedeného u společnosti Komerční banka,
a.s., č. účtu 19-3525220237/0100
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., aby:
I. připravila a jako zástupce statutárního města Havířov uzavřela dodatek
k nájemní smlouvě uzavřené s Nikol Hajerovou dne 8. 11.2010, jehož
předmětem bude změna obsahu stávající nájemní smlouvy uzavřené
dne 8. 11. 2010 s nájemcem Nikol Hajerovou, nar. dne ……………, o nájmu
bytu č. 12 o velikosti 57,05 m2 v domě na ulici ……………….., a to tak, že:
a) článek V., bod 1. bude v celém rozsahu nahrazen následujícím zněním:
Nájemce se zavazuje platit nájemné měsíčně nejpozději do posledního dne
kalendářního měsíce, na který se nájemné vztahuje
b) článek VI. bod 1. a článek VI. bod 2. smlouvy se bez náhrady zrušuje
c) v článku I se nájem na dobu určitou do 30.4.2019 mění na nájem na dobu
neurčitou,
II. připravila a jako zástupce statutárního města Havířov uzavřela dohodu o
souhlasu s provedením změny bytu a domu s Nikol Hajerovou, na základě
které:
a) Nikol Hajerová učiní souhlas s provedením změny výše uvedeného bytu a
domu, ve kterém se tento byt nachází, kterou bude provádět statutární město
Havířov,
b) Nikol Hajerová, jako nájemce, provede na svůj náklad úpravy v bytě
v celkovém nákladu 100.000,- Kč, v rámci čehož budou učiněny následující
změny bytu:
vstupní dveře z chodby budou přesunuty mezi pokoj a ložnici;
změna dispozice koupelny spočívající v rozšíření její plochy na úkor
obývacího pokoje; dodání výpustě odpadu a umístění sprchového koutu
do prostoru koupelny;
c) Náklad na změny podle písm. b) je Nikol Hajerová povinna doložit
statutárnímu městu Havířov nejpozději do 31. 12. 2016;
d) změny bytu podle písm. b) nebudou zakládat právo Nikol Hajerové
v případě skončení nájmu na jakékoliv vyrovnání v souvislosti s případným
zhodnocením bytu;
46

USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Havířova
konané dne 06.04.2016

III. po uzavření dodatku k nájemní smlouvě specifikovanému výše v bodu 1. a po
uzavření dohody o souhlasu s provedením změny bytu a domu specifikované
výše v bodu 2., vyplatila Nikol Hajerové, nar. dne ……..., částku 94.824,- Kč
z účtu hospodářské činnosti statutárního města Havířov, tj. z účtu vedeného u
společnosti Komerční banka, a.s., č. účtu 19-3525220237/0100.
Z: ředitel společnosti
Městská realitní
agentura, s.r.o.
T: 20.04.2016
1812/37RM/2016 - Forenzní audit hospodaření ZÁMEK Havířov, s.r.o. – opakovaný požadavek
jediného společníka na orgány společnosti______________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník 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 ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
opětovně vyzývá
jednatele popř. dozorčí radu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., aby konali ve
věci nálezu forenzního auditu hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
za období let 2012 – 2014 a to včetně případných podání

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/32 347/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz

DATUM:

19.04.2016

USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.04.2016

Kulturní dům RADOST, Alšova 11, Havířov-Město

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 38. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.04.2016
1813/38RM/2016 - Zvolení ověřovatele 38. schůze RMH, konané dne 18.04.2016
1814/38RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 37. schůze RMH, konané dne 06.04.2016
1815/38RM/2016 - Schválení pořadu 38. schůze RMH, konané dne 18.04.2016
1816/38RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Prodejna
nábytku ASKO Havířov“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
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USNESENÍ

z 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.04.2016
1813/38RM/2016 - Zvolení ověřovatele 38. schůze RMH, konané dne 18.04.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 38. schůze Rady města Havířova,
konané dne 18.04.2016
pana Mgr. Daniela VACHTARČÍKA
1814/38RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 37. schůze RMH, konané dne 06.04.2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 37. schůze RMH, konané dne 6. dubna 2016
1815/38RM/2016 - Schválení pořadu 38. schůze RMH, konané dne 18.04.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 38. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.04.2016
dle přílohy
1816/38RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Prodejna
nábytku ASKO Havířov“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Prodejna nábytku
ASKO Havířov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, uvedené v příloze č. 1
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pověřuje
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto
vyjádření
Z: vedoucí OŽP
T: 20.04.2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/34 598/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz

DATUM:

03.05.2016

USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.04.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 39. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.04.2016
1817/39RM/2016 - Zvolení ověřovatele 39. schůze RMH, konané dne 27.04.2016
1818/39RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 38. schůze RMH, konané dne 18.04.2016
1819/39RM/2016 - Schválení pořadu 39. schůze RMH, konané dne 27.04.2016
1820/39RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 39. RMH
1821/39RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1822/39RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů
1823/39RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše Moldříková
a Bára Krečmerová
1824/39RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Vlastimil Marek
a Monika Marková
1825/39RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1826/39RM/2016 - Změna účelu pronájmu částí pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město
1827/39RM/2016 - Souhlas s podnájmem části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov - město
1828/39RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
Záměr výpůjčky části nemovité věci v objektu Radnice
1829/39RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí ve zdravotním středisku
na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí
1830/39RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí
1831/39RM/2016 - Zrušení usnesení
Výpověď nájemní smlouvy
1832/39RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Dušan Čierňava
1833/39RM/2016 - Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
1834/39RM/2016 - Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení
1835/39RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
1836/39RM/2016 - Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2014/2015
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1837/39RM/2016 - Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ Školní
1838/39RM/2016 - Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení
1839/39RM/2016 - „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v ZŠ M.Kudeříkové
1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
1840/39RM/2016 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2016 do 31.10.2016
a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)
pro rok 2016
1841/39RM/2016 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016
- změna podmínek
1842/39RM/2016 - VZ/19/OSV/16 - „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“
– rozhodnutí o vyloučení a o výběru nabídky
1843/39RM/2016 - Zahraniční pracovní cesta do Nimnice na Slovensku
1844/39RM/2016 - Změny v povodňové komisi
1845/39RM/2016 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín
1846/39RM/2016 - Poskytnutí dotace manželům Bitterovým na pomoc zraněným živočichům
1847/39RM/2016 - Poskytnutí dotace panu Petru Vlčkovi na péči o biotop užovky podplamaté
1848/39RM/2016 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016
1849/39RM/2016 - „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Chrpová a U Křížů“
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1850/39RM/2016 - Pronájem nebytových prostor v majetku společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. pro zřízení šaten, skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně
prospěšných prací.
1851/39RM/2016 - Uzavření smluv o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil
se společností ADRA, o.p.s. a TextilEco a.s.
1852/39RM/2016 - Návrh opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o věcných
zjištěních za období let 2012 až 2014 ve spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o.
– forenzní audit
1853/39RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
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1854/39RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
1855/39RM/2016 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka
1856/39RM/2016 - ZPŘ/80/ORG/15 – „Výběr pojišťovacího makléře“ - rozhodnutí o vyloučení
uchazečů a o výběru nabídky
1857/39RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Městským
kulturním střediskem Havířov
1858/39RM/2016 - Prodloužení produkce na celoměstské akci „Festiválek v Letním“
konané dne 24.6.2016
1859/39RM/2016 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost
a Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově – souhlas s podmínkami
zadávacího řízení, složením komise a okruhem dodavatelů na podlimitní
veřejnou zakázku
1860/39RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov
1861/39RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
1862/39RM/2016 - Přijetí věcného daru
1863/39RM/2016 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci
1864/39RM/2016 - Harmonogram přípravy na sezonu 2016 na letním koupališti
1865/39RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace
1866/39RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – žádost jediného společníka o poskytnutí
informací
1867/39RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie-Zdrój v Polsku
1868/39RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice (Slovensko)
1869/39RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě
1870/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení programu jednání valné hromady
1871/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
1872/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 a
návrh na rozdělení zisku
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1873/39RM/2016 - 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 2015
1874/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva (vyjádření) dozorčí rady
společnosti HTS, a.s.
1875/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora určená
akcionářům účetní jednotky
1876/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2015
1877/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok
2015 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
1878/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení orgánů a programu řádné valné hromady
1879/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2015
1880/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - řádná účetní závěrka za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
1881/39RM/2016 - 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 2015
1882/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti
1883/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
za rok 2015 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní
jednotky
1884/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
1885/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015, stanovení výše
a způsobu vyplácení dividend a tantiém
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USNESENÍ

z 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.04.2016
1817/39RM/2016 - Zvolení ověřovatele 39. schůze RMH, konané dne 27.04.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 39. schůze Rady města Havířova, konané
dne 27.04.2016
paní Alici HEGYI
1818/39RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 38. schůze RMH, konané dne 18.04.2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 38. schůze RMH, konané dne 18. dubna 2016
1819/39RM/2016 - Schválení pořadu 39. schůze RMH, konané dne 27.04.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 39. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.04.2016
dle upravené přílohy
1820/39RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 39. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1425/29RM/2015

Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
1512/30RM/2016
1562/31RM/2016
1563/31RM/2016
1587/32RM/2016
1602/32RM/2016
1609/32RM/2016
1612/32RM/2016
1653/34RM/2016
1655/34RM/2016
1697/36RM/2016

1716/36RM/2016
1717/36RM/2016
1718/36RM/2016
1727/36RM/2016
1728/36RM/2016
1740/36RM/2016
1741/36RM/2016

1744/36RM/2016
1759/37RM/2016
1767/37RM/2016
1768/37RM/2016
1769/37RM/2016

Zpráva o hospodaření a stavu společnosti ZÁMEK
Havířov, s.r.o. – forenzní audit
Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava
valné hromady
Technické služby Havířov a.s. – příprava valné
hromady
Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č.
4945/1, k.ú. Havířov – město
Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a
družstev/kolektivů
Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité
věci – v objektu Kina Centrum Havířov
Změna nájemce části nemovité věci v
objektu Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově
Výpůjčka pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o.
Dodatek č. 13 a Dodatek č. 14 ke smlouvám o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města
Havířova v r. 2016
Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město
Výpůjčka části pozemku parc.č. 4022, k.ú. Havířovměsto
Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č.
2938/2, 2938/3, 2938/13, k.ú. Bludovice
Podání žádostí o podporu v rámci Výzvy č.19 z
Operačního programu Životní prostředí, prioritní
osa 5: Energetické úspory
Podání žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 33
Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 –
Efektivní veřejná správa, specifický cíl 4.1.1 a 4.1.2
Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
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, příspěvková organizace
ZPŘ/8/OSRM/16 – „Oprava mostu Na Hlinikách“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Přidělení bytů ve vlastnictví smH
Pronájem částí pozemků parc.č. 1086, parc.č. 1087/1,
k.ú. Prostřední Suchá
Pronájem pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice
Ukončení pronájmu pozemků parc.č. 944/543 a parc.č.
944/544, k.ú. Šumbark dohodou
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1770/37RM/2016
1772/37RM/2016
1781/37RM/2016

1782/37RM/2016

1783/37RM/2016

1785/37RM/2016
1786/37RM/2016
1791/37RM/2016
1799/37RM/2016
1801/37RM/2016

1806/37RM/2016
1811/37RM/2016

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č.
4815, k.ú. Havířov – město
Prodej zařízení hrobu
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I.
etapa lok. ul. F. Hrubína“ (stavba č. 9051) - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
„Dům s pečovatelskou službou, na ul. Karvinská
3, Havířov - Přestavba dvou bytů na byty
bezbariérové“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 1144/OSRM/2015
„Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa –
lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“
(stavba č. 10063) - předběžné oznámení veřejné
zakázky
Schválení účetních závěrek za rok 2015 městem
zřízených příspěvkových organizací
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele ZŠ Školní
Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku
2015
VZ/24/OKS/16 - „Dodávka květin pro letní a podzimní
výsadbu na rok 2016“ – rozhodnutí o výběru
Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby města Havířova určené
k financování sociálních služeb v roce
2016 a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu
příspěvkové organizace
Žádost o vyplacení zůstatku předplaceného nájemného

1821/39RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č. 8, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark
……………………..
- č. 10, o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 473/23 Havířov-Město
……………………..
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1016/9 Havířov-Město
……………………..
- č. 10, o velikosti 1+2 na ulici Kpt. Nálepky 744/1 Havířov-Město
……………………..
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- č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5 Havířov-Město
……………………..
- č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4 Havířov-Město
……………………..
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici A.S. Puškina 911/1 Havířov-Město
……………………..
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Kpt. Nálepky 743/3 Havířov-Město
……………………..
- č. 24 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16 Havířov-Podlesí
……………………..
- č. 11, o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1200/34 Havířov-Podlesí
……………………..
- č. 4, o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1142/18 Havířov-Šumbark
……………………..
- č. 12, o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1101/79 Havířov-Podlesí
……………………..
- č. 6, o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1107/28 Havířov-Podlesí
……………………..
- č. 47, o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b Havířov-Šumbark
……………………..
- č. 54, o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 Havířov-Šumbark
……………………..
- č. 6, o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1223/7 Havířov-Město
……………………..
- č. 34, o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42 Havířov-Město
……………………..
- č. 10, o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1153/4 Havířov-Šumbark
……………………..
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 01.05.2016
1822/39RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů_
Rada města Havířova
schvaluje
1. 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
2. text vzoru Prohlášení o uznání dluhu/ů s příslibem zaplacení, dle přílohy č.5
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bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od 1.4.2016
a 15.4.2016 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
1823/39RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše Moldříková
a Bára Krečmerová_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. ………………………………………………. p. Libuši Moldříkové,
t.b. ……………………...…… a Báře Krečmerové, t.b. ……….…………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014, a v době,
kdy bude předmětný byt právně volný s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a
opravy bytu budou provedeny na vlastní náklady nájemců
1824/39RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Vlastimil Marek
a Monika Marková__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 13 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. ………………………….……………….. s p. Vlastimilem Markem,
t.b. ………….…………….. a p. Monikou Markovou, t.b. …….…………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014, a na dobu
6 měsíců s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
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1825/39RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Adama Farneho, trvale bytem ……………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 15, vel. 1+2 v domě na …………………..,
jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Petr Farny a Mária Farná
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení Ing. Radka Bajtka, trvale bytem ……………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na
………………….…….., jehož nájemcem je jeho matka Mgr. Renáta Bajtková
1826/39RM/2016 - Změna účelu pronájmu částí pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_____
Rada města Havířova
schvaluje
panu Filipu Bachoríkovi, bytem ……………………………..……..
IČO: 87124351 k jeho dvěma prodejním stánkům
1. změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1 o výměře 17 m2,
k.ú. Havířov-město (poblíž Kosmosu) k postavenému prodejnímu stánku
s provozem bazaru, půjčovny nářadí, kostýmů a reklamní činností na prodejnu
ovoce, zeleniny a reklamní činností za podmínek:
- za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků
a o zřízení věcného břemene ze dne 14.3.2012,
v celkové výši 12 400,- Kč, a to:
15 m2 kiosek x 800,- Kč/m2/rok = 12.000,- Kč/rok
2 m2 manipul. plocha, přístup x 200,- Kč/m2/rok = 400, - Kč/rok
- nájemné bude hrazeno ve čtyřech splátkách, čtvrtletně
ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
2. změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 922/1 o výměře 34 m2,
k.ú. Havířov-město (poblíž SD Reneta) k postavenému prodejnímu
stánku s prodejem textilu na prodejnu ovoce, zeleniny za podmínek:
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 917/OSRM/2015 a dodatku č. 1
k nájemní smlouvě č. 158/OSRM/2016
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
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1827/39RM/2016 - Souhlas s podnájmem části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov – město______
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem části pozemku parc.č. 365, k.ú. Havířov – Město, ostatní plocha o
výměře 1968 m2, nájemci Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska
v Havířově, pro organizaci Naše místo, rodinné coworkingové centrum Havířov,
zast. Ing. Zuzanou Pučokovou, předsedou, IČO: 026 66 162, za účelem zajištění
přístupu na zahradu z důvodu provozování zařízení dětské skupiny pro předškolní
děti
a
bere na vědomí
že smlouva mezi Církevním střediskem volného času sv. Jana Boska v Havířově
a organizací Naše místo, rodinné coworkingové centrum Havířov, bude uzavřena
za podmínek:
- doba podnájmu na dobu určitou do 31. 12. 2018
- nájemné ve výši 1.000,-Kč/rok
1828/39RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
Záměr výpůjčky části nemovité věci v objektu Radnice___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 50,20 m2 v suterénu obytného domu ul. Konzumní 18,
Havířov-Šumbark. Nájemné je stanoveno v minimální výši 287,- Kč/m2/rok
bez DPH.
2. záměr pronájmu části nemovité věci
- prostoru o výměře 0,8 m2 vpravo ve vstupním prostoru před halou (OP+pasy)
v přízemí části C budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
- prostoru o výměře 0,6 m2 vlevo ve vstupní hale (registr vozidel) v 1. poschodí
části C budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
k umístění 2 ks nápojových automatů spol. Coca-cola HBC Česká republika,
s.r.o., IČO: 41189698
3. záměr výpůjčky části nemovité věci – místnosti č. 100 o výměře 14,22 m2
v 1. poschodí části F objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, příspěvkové
organizaci Diagnostickému ústavu pro mládež, dětskému domovu se školou,
středisku výchovné péče a základní škole, Ostrava-Kunčičky, IČO: 00601969,
ke zřízení pobočky střediska výchovné péče
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1829/39RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí ve zdravotním středisku
na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání
ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, na dobu určitou
5 let, těmto nájemcům:
1. spol. MEDIPEDIA s.r.o., IČO: 02428636, o výměře 85,77m2
2. MUDr. Radim Mokroš, IČO: 72558016, o výměře 62,52m2
3. spol. AD Gyn, spol. s r.o., IČO: 01406434, o výměře 127,26 m2
4. spol. MUDr. Szeligová Eliška s.r.o., IČO: 01934406, o výměře 68,91 m2
5. spol. SOMADENT s.r.o., IČO: 28603796, o výměře 106,22 m2
6. spol. MUDr. M. Langrová, s.r.o., IČO: 29451469, o výměře 60,51 m2
7. MUDr. Marie Sivá, IČO: 48805998, o výměře 68,91 m2
8. MUDr. Ivana Hološová, IČO: 72054654, o výměře 56,51m2
9. spol. MUDr. Simona Janáčková s.r.o., IČO: 29461669, o výměře 64,62 m2
10. PaedDr. Šárka Fabiánová, IČO: 67681930, o výměře 35,4 m2
11. spol. Lékárna U Permonu s.r.o., IČO: 27856721, o výměře 178,93 m2
12. Soňa Jonštová, IČO: 49592360,
Mária Vrublová, IČO: 70324859,
Bohdana Sikorová, IČO: 75080729, o výměře 133,25 m2
k dalšímu provozování zdravotnického zařízení
1830/39RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 97,48 m2 v 1. Nadzemním podlaží obytného domu
na ul. Obránců míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s.,
IČO: 40613411, jako středisko Armáda spásy-Vyhlídka-služba následné péče,
za podmínek:
- nájemné 500,- Kč bez DPH měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 30. 4. 2016
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 97,48 m2 ve 2. Nadzemním podlaží obytného domu na ul. Obránců míru
3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411,
jako středisko Armáda spásy-Prevence bezdomovectví, terénní služby,
za podmínek:
- nájemné 500,- Kč bez DPH měsíčně
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 30. 4. 2016
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3. 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,
spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny, za podmínek:
- nájemné 180,- 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
4. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 10,30 m2 v suterénu
obytného domu ul. Slovanská 6, Havířov-Město, p. Aleši Gloserovi, jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
5. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 20 m2 v suterénu obytného
domu ul. Slovanská 12, Havířov-Město, p. Kamile Salaganičové, 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 – garážového stání č. 8 o výměře 19,61 m2
v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,
manželům Anně a Jindřichovi Cibulcovým, za účelem parkování osobního
vozidla, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
7. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 7 o výměře 19,61 m2
v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,
p. Radimu Vránovi, za účelem parkování osobního vozidla, za podmínek:
- nájemné 300,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1831/39RM/2016 - Zrušení usnesení
Výpověď nájemní smlouvy___________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 23. 3. 2016 č. 1723/36RM/2016 ve věci
schválení výpovědi nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící
k podnikání o celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu restaurace ul. Padlých
hrdinů 144/47, Havířov-Životice, nájemci spol. BRISK International, s.r.o.,
IČO: 25352164, z důvodu dluhu na nájemném a službách
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schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o
celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov – Životice, nájemci spol. BRISK Corporation s.r.o., IČO: 02570424,
z důvodu dluhu na nájemném a službách
1832/39RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Dušan Čierňava_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 39,82 m2
v přízemí obytného domu ul. Moskevská č. p. 1104/1e, Havířov-Město, z nájemce
p. Dušana Čierňavy, IČO: 76409384, na p. Aleše Melichara, IČO: 04921186
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy:
- účel: prodejna potravin
- nájemné 1.000,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2016
1833/39RM/2016 - Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. výši požadované jistoty:

130.000 Kč
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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:
termín ukončení:
8. základní hodnotící kritérium:

nejdříve červenec 2016
nejpozději do 60 kalendářních dnů
ode dne předání a převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

9. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
s pojistným plněním v minimální výši 5.000.000 Kč před podpisem smlouvy
se zhotovitelem
- záruka za jakost díla 60 měsíců, ode dne předání dokončeného díla
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 (zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování, montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení)
- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru pozemní stavby
stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího
12. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky muselo být zateplení obálky budovy občanské
vybavenosti nebo obytných staveb kontaktním zateplovacím systémem
ETICS, zateplení střechy a výměna výplní otvorů (dveře a okna) v minimální
hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH u každé zakázky v souhrnu za zateplení
obálky, za zateplení střechy a za výměnu výplní otvorů (dveře a okna)
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího i zástupce
stavbyvedoucího a to:
- vzdělání stavebního směru;
- autorizaci 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, v oboru
pozemní stavby;
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- minimálně 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího při řízení stavebních
prací, kdy jako stavbyvedoucí musel působit minimálně u 3 stavebních
zakázek, přičemž předmětem každé zakázky muselo být zateplení obálky
budovy občanské vybavenosti nebo obytných staveb, zateplení střechy a
výměna výplní otvorů (dveře a okna) v minimální hodnotě 3.000.000 Kč
bez DPH u každé zakázky v souhrnu za zateplení obálky, za zateplení
střechy a za výměnu výplní otvorů (dveře a okna);
- proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS;
- proškolení k montáži výplní stavebních otvorů plastových (dveře a okna).
13. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
náhradník:
člen:
1. Bc. Ivan Bureš
Ing. Eduard Heczko
2. JUDr. René Vašek
Ing. Kateřina Mikulová
3. Ing. Jiří Špiřík
Mgr. Šárka Suchánková
4. Mgr. Eva Havlů
Ing. Hana Navrátilová
5. Lucie Jonsztová, DiS.
Bc. Alena Kleinbauerová
15. zadávací lhůtu:

90 dnů

pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
Nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Výzvy k podání nabídky
a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku,
dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po
lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
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1834/39RM/2016 - Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. výši požadované jistoty:

55.000 Kč

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:
termín ukončení:

8. základní hodnotící kritérium:

nejdříve červenec 2016
nejpozději do 60 kalendářních dnů
ode dne předání a převzetí
staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

9. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000 Kč před podpisem smlouvy
se zhotovitelem
- záruka za jakost díla 60 měsíců, ode dne předání dokončeného díla
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
18

USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.04.2016

- doklad o oprávnění k podnikání 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)
- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru pozemní stavby
stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího
12. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky muselo být zateplení obálky budovy občanské
vybavenosti nebo obytných staveb kontaktním zateplovacím systémem
ETICS a výměna výplní otvorů (dveře a okna) v minimální hodnotě
1.200.000 Kč bez DPH u každé zakázky v souhrnu za zateplení obálky a za
výměnu výplní otvorů (dveře a okna)
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího i zástupce
stavbyvedoucího a to:
- vzdělání stavebního směru;
- autorizaci 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, v oboru
pozemní stavby;
- minimálně 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího při řízení stavebních
prací, kdy jako stavbyvedoucí musel působit minimálně u 3 stavebních
zakázek, přičemž předmětem každé zakázky muselo být zateplení obálky
budovy občanské vybavenosti nebo obytných staveb a výměna výplní
otvorů (dveře a okna) v minimální hodnotě 1.200.000 Kč bez DPH u každé
zakázky v souhrnu za zateplení obálky a za výměnu výplní otvorů (dveře a
okna);
- proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS;
- proškolení k montáži výplní stavebních otvorů plastových (dveře a okna)
13. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:
člen:
náhradník:
1. Bc. Ivan Bureš
Ing. Eduard Heczko
2. JUDr. René Vašek
Ing. Kateřina Mikulová
3. p. Vladislav Fukala
JUDr. Bronislav Bujok
4. Mgr. Eva Havlů
Ing. Hana Navrátilová
5. Lucie Jonsztová, DiS.
Bc. Alena Kleinbauerová
15. zadávací lhůtu:

90 dnů
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pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Výzvy k podání nabídky
a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku,
dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po
lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise
1835/39RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
věcný dar ve výši 300 Kč od Mgr. Pavlíny Bilanové, ……………………..
– varná konvice,
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
dar ve formě stavebních prací ve výši 20 975 Kč od společnosti Technické
služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601
– oprava chodníků, kamenných zídek, dodláždění chodníků.
1836/39RM/2016 - Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2014/2015____________________
Rada města Havířova
b ere n a věd o mí
vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol za školní rok 2014/2015
dle důvodové zprávy
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1837/39RM/2016 - Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele ZŠ Školní______________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace ve složení:
předseda:
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora zástupce zřizovatele
další členové:
Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK
zástupce zřizovatele
Mgr. Kamila Králová, referentka KÚ
zástupce KÚ MSK
PaedDr. Václav Hujer, ředitel školy
odborník v oblasti státní správy
zástupce pedagogů školy
Mgr. Pavla Nesvadbová, pedagog
Mgr. Jan Szotkowski, školní inspektor
zástupce České školní inspekce
Mgr. Helena Luková, předsedkyně školské rady
zástupce školské rady
Mgr. Jana Feberová, členka školské komise
odborník s hlasem poradním
pověřuje
podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Bc. Daniela Pawlase,
primátora města
ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením
vedoucího pracovního místa ředitele dotčené základní školy bezodkladně po jejím
jmenování
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2016
1838/39RM/2016 - Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení_______________________________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov dle přílohy č. 1
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1839/39RM/2016 - „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v ZŠ M.Kudeříkové
1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„ Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v ZŠ M.Kudeříkové
1143/14 a MŠ E.Holuba 1403/7“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení (podpis smlouvy):
termín zahájení montážních prací nejdříve:
termín dokončení celého díla:
5. základní hodnotící kritérium:

květen 2016
ZŠ M. Kudeříkové od
25.7.2016
MŠ E. Holuba od 1.8.2016
nejpozději do 24.8.2016
nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč
- záruka minimálně 36 měsíců
7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci

22

USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.04.2016

9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam minimálně 3 dodávek obdobného charakteru, tj. dodávek nebo výměn
výtahů včetně montážních prací, v minimální hodnotě 250 000 Kč bez DPH/1
dodávka realizovaných v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek,
jehož přílohou musí být minimálně 1 osvědčení (referenční list) objednatele o
realizování dodávky uvedené v seznamu
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
11. způsob realizace zadávacího řízení:

listinnou formou

12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení hodnotící komise
člen:
1. Mgr. Daniel Vachtarčík
2. Alice Hegyi
3. Ing. Martina Dresslerová
4. Ing. Miloš Klimeš
5. Gabriela Jandová
náhradník: Bc. Ivan Bureš, Mgr. Tomáš Ptáček, Ing. Marcela Kasalíková,
Ing. Lenka Krejčová, Andrea Miavcová
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v ZŠ
M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v
ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“
Z: vedoucí OŠK
T: do 03.05.2016
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1840/39RM/2016 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2016 do 31.10.2016
a doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)
pro rok 2016_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.05.2016 do 31.10.2016 dle přílohy č. 1
2. doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové byty)
pro rok 2016 dle přílohy č. 2
1841/39RM/2016 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016
- změna podmínek__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 1517/30RM/2016 bodu 3. ze dne 13.01.2016:
v příloze č. 3 Organizační zajištění a podmínky účasti tuzemských rekreačních
pobytů a rekondičně-ozdravného pobytu seniorů se zdravotním postižením pro
rok 2016 takto:
schvaluje
bod - Spoluúčast na úhradě pobytu:
odstavec ad. 2. „účastník uhradí podíl na ceně ve výši 2.500,- Kč“
1842/39RM/2016 - VZ/19/OSV/16 - „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“
– rozhodnutí o vyloučení a o výběru nabídky____________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/19/OSV/16 „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“ společnost Educa24
agency, s.r.o., Žaludová 756/4, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČO: 27838714, pro
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných v příloze č. 1
rozhodla
o výběru nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/19/OSV/16 „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016“ od společnosti
Kúpele Nimnica, a.s., 020 71 Nimnica, IČO: 31638708, s nabídkovou cenou
1 071 184,00 Kč bez i včetně DPH
24
USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.04.2016

pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
oznámení o vyloučení, o výběru nabídky a smlouvy na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ/19/OSV/16 - „Rekondičně-ozdravné pobyty na Slovensku
pro rok 2016“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nabídky a smlouvu na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/19/OSV/16 - „Rekondičně-ozdravné pobyty
na Slovensku pro rok 2016“
Z: vedoucí OSV
T: 05/2016
1843/39RM/2016 - Zahraniční pracovní cesta do Nimnice na Slovensku______________________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Bc. Moniky Havlíčkové, ředitelky SANTÉ – centra
ambulantních a pobytových sociálních služeb do Nimnice na Slovensku,
která se uskuteční dne 03.05.2016 za účelem organizačního zajištění pobytů
osob se zdravotním postižením
1844/39RM/2016 - Změny v povodňové komisi___________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
pana Ing. Václava Wichra z Povodňové komise města Havířova k 30.4.2016
jmenuje
pana Ing. Tomáše Gebauera členem Povodňové komise města Havířova k 1.5.2016
1845/39RM/2016 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody
Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, ve výši 40 000,- Kč na provoz Stanice pro záchranu
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živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě v roce 2016
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou,
vedoucí odboru životního prostředí
1846/39RM/2016 - Poskytnutí dotace manželům Bitterovým na pomoc zraněným živočichům___
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace Imrichu Bitterovi, nar …………, a Jarmile Bitterové,
nar. ………, oba trvalým bydlištěm …………………………, ve výši 5000,-Kč
na pomoc zraněným živočichům v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou,
vedoucí odboru životního prostředí
1847/39RM/2016 - Poskytnutí dotace panu Petru Vlčkovi na péči o biotop užovky podplamaté__
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí dotace Petru Vlčkovi, nar. ………….., trvale bydlištěm
…………………….., na péči o biotop užovky podplamaté v roce 2016
ve výši 10 000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou,
vedoucí odboru životního prostředí
1848/39RM/2016 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. úpravu odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 46 600 213,69 Kč.
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1849/39RM/2016 - „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Chrpová a U Křížů“
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu
„Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Chrpová a U Křížů“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. doba realizace veřejné zakázky:
termín zahájení:
termín dokončení:

5. základní hodnotící kritérium:

červenec a/nebo srpen 2016
MK Chrpová do 14 kalendářních
dnů ode dne předání staveniště pro
realizaci této komunikace
MK U Křížů do 14 kalendářních dnů
ode dne předání staveniště pro
realizaci této komunikace
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

6. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
- doklad osvědčující odbornou způsobilost, tj. osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby
8. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených uchazečem v posledních 5 letech
od konce lhůty pro podání nabídek a osvědčení objednatelů o řádném plnění
minimálně 3 stavebních zakázek uvedených v seznamu, přičemž předmětem
každé zakázky musela být rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro
motorová vozidla s asfaltobetonovou pokládkou v minimální hodnotě
500 000 Kč bez DPH
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9. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
10. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000 Kč
- záruka 36 měsíců
11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení hodnotící komise
člen:
1. Bc. Ivan Bureš
2. Ing. Zdena Mayerová
3. Mgr. Tomáš Ptáček
4. Ing. Radomír Kunz
5. Ing. Roman Hučík
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Ing. Radomír Kunz, Peter Hrabčák,
Jan Kolář, Iva Krpcová
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Chrpová a U Křížů“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Plošná oprava povrchů místních komunikací
ul. Chrpová a U Křížů“
Z: vedoucí OKS
T: 5/2016
1850/39RM/2016 - Pronájem nebytových prostor v majetku společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. pro zřízení šaten, skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně
prospěšných prací__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
přestěhování pracovníků veřejně prospěšných prací z prostor Úřadu práce,
ul. Junácká 1241/1 v Havířově-Podlesí do budovy předávací stanice
ul. Čelakovského 12/1238 v Havířově Podlesí v majetku společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s. s předpokládaným termínem 1.9.2016
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schvaluje
rozsah prací a náklady spojené se stavebními úpravami předávací stanice ul.
Čelakovského 12/1238 v Havířově Podlesí v majetku společnosti Havířovská
teplárenská společnost, a.s. pro šatny a sklad pracovníků veřejně prospěšných prací
v předpokládané výši cca 47 000,- Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtu
odboru komunálních služeb, organizační jednotky 8
pověřuje
odbor komunálních služeb k zajištění potřebných stavebních prací k úpravám
a změny účelu užívání předávací stanice ul. Čelakovského 12/1238 v Havířově
Podlesí v majetku společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. pro šatny
a sklad pracovníků veřejně prospěšných prací
Z: vedoucí OKS
T: 31.08.2016
1851/39RM/2016 - Uzavření smluv o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil
se společností ADRA, o.p.s. a TextilEco a.s._____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil mezi
statutárním městem Havířov a společností ADRA, o.p.s. IČ: 613 88 122 se sídlem
Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha a zároveň uzavření Smlouvy o umístění
a provozování kontejnerů na použitý textil mezi statutárním městem Havířov
a společností TextilEco a.s. IČ: 281 01 766 se sídlem Za Mototechnou 1114/4,
155 00 Praha 5- Stodůlky
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smluv o umístění
a provozování kontejnerů se společností ADRA, o.p.s. a se společností
TextilEco a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 5/2016
1852/39RM/2016 - Návrh opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o věcných
zjištěních za období let 2012 až 2014 ve spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o.
– forenzní audit_____________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání zprávy o návrhu opatření k odstranění nedostatků vyplývajících
z forenzního auditu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
29

USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.04.2016

1853/39RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení chladící skříně LTH, inventární číslo HIM 022/38/12, v pořizovací
ceně 59 429 Kč včetně DPH, zůstatková cena 18 066 Kč, příspěvkovou organizací
města Základní školou Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČO: 62331221)
1854/39RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení rozhlasové ústředny JPA 1240 inventární číslo SMV 58/022 v pořizovací
ceně 89 210 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací města Základní školou a
Mateřskou školou Havířov – Město Na Nábřeží, Na Nábřeží 1374/49, Havířov –
Město ( IČ 48805271)
1855/39RM/2016 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. Petry Židkové ze Základní školy
Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,
IČO: 61988600, ve dnech 10.- 13. 5. 2016 do Rakouska - Vídně, za účelem
studijní cesty na téma funkční inkluzivní vzdělávání pořádané odborem
zahraničních vztahů MŠMT ČR.
1856/39RM/2016 - ZPŘ/80/ORG/15 – „Výběr pojišťovacího makléře“ - rozhodnutí o vyloučení
uchazečů a o výběru nabídky_________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“
společnosti:
- Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - Braník,
IČO: 63998599
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- PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s.,
U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO: 26706245
- SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25373951
- RESPECT OSTRAVA, s.r.o., Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava, IČO: 25377302
- OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno - Královo Pole,
IČO: 25561804
pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu z důvodů uvedených v přílohách
rozhodla
o výběru nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího
makléře“ společnosti RENOMIA, a.s., se sídlem 639 00 Brno, Holandská 8,
IČO: 48391301, s výší smluvní odměny 7,90% z placeného pojistného, s dobou
0,25 hodin nástupu k likvidaci škodní události na majetku s předpokládanou
škodou vyšší než 100.000 Kč a s dobou
0,25 hodin nástupu k likvidaci škodní události na majetku s předpokládanou
škodou max. 100.000 Kč
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy na
realizaci veřejné zakázky ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“
ukládá
1. zajistit oznámení rozhodnutí o vyloučení a o výběru nabídky uchazečům
prostřednictvím společnosti RTS,a.s.
Z: vedoucí ORG
T: 04.05.2016
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí ORG
T: 5/2016
1857/39RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Městským
kulturním střediskem Havířov________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o nadační příspěvky příspěvkovou organizací Městským
kulturním střediskem Havířov, se sídlem 246/31a, Havířov – Město,
IČ: 003 17 985:
1. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace Leoše Janáčka, se sídlem
Krkoškova 45a, 613 00 Brno, IČ: 449 65 338
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název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Nadační příspěvek na pořadatelský projekt,
který je v souladu s podpůrnou činností
Nadace Leoše Janáčka
Úvodní koncert z „Cyklu komorních
koncertů“ podzim 2016
8.000,-- Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016

2. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace ŽIVOT UMĚLCE, se sídlem
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ: 452 51 746
název operačního programu:
Účast na veřejném výběrovém řízení
správní rady Nadace ŽIVOT UMĚLCE
na poskytnutí nadačních příspěvků
na hudební festival v roce 2016
název projektu:
VOX ORGANI Mezinárodní varhanní
festival 7. ročník
požadovaná výše dotace
50.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2016
a z přidělené dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje,
dotačního Programu podpory aktivit
v oblasti kultury na rok 2016,
schválené 13. 1.2016
1858/39RM/2016 - Prodloužení produkce na celoměstské akci „Festiválek v Letním“
konané dne 24.6.2016________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení trvání produkce akce „Festiválek v Letním“ dne 24. 6. 2016
od 22.00 hod. do 24.00 hod.
1859/39RM/2016 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost
a Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově – souhlas s podmínkami
zadávacího řízení, složením komise a okruhem dodavatelů na podlimitní
veřejnou zakázku___________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem
dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění fyzické ostrahy
majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu Petra
Bezruče v Havířově“ příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov
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1. rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ano (2 části)
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. varianty nabídky:

ne

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

červenec 2016
smlouva na dobu neurčitou

6. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena

7. další podmínky:
- před podpisem smlouvy předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním minimální výši 1.000 000,-- Kč
- dodavatel nebude moci při plnění předmětu veřejné zakázky využít
subdodavatele na každodenní fyzickou ostrahu objektu a pravidelný kontrolní
výjezd
- připustit valorizaci smluvní ceny formou procentuálního zvýšení, které
by odpovídalo navyšování minimální mzdy v důsledku změny
zákona o minimální mzdě
8. základní kvalifikační předpoklady:
dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky; zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci
10. technické kvalifikační předpoklady:
- pro část 1: ostraha Kulturního domu Radost - seznam významných služeb
obdobného charakteru, tj. ostraha majetku s obdobným technickým
vybavením (EZS, EPS s napojením na centrální pulty, vzduchotechnika)
a velikostí objektu min. 2000 m² po dobu nejméně 1 roku, poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně tři osvědčení objednatelů o poskytnutí služby
uvedené v seznamu
- pro část 2: ostraha Kulturního domu Petra Bezruče - seznam významných
služeb obdobného charakteru, tj. ostraha majetku s obdobným technickým
vybavením (EZS, EPS s napojením na centrální pulty, vzduchotechnika) a
velikostí objektu min. 5000 m² po dobu nejméně 1 roku, poskytnutých
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uchazečem v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně tři osvědčení objednatelů o poskytnutí služby
uvedené v seznamu
- pro obě části: doklad o vlastnictví zásahového vozidla, s GPS ve vozidle
pro doložení kontrol četností zásahovou jednotkou
11. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
12. způsob realizace zadávacího řízení:

listinnou formou

13. složení hodnotící komise:
člen:
1. Ing. Eduard Heczko
2. Mgr. Daniel Vachtarčík
3. Ing. Bohuslav Muras
4. Ing. Martina Dresslerová
5. Mgr. Yvona Dlábková
6. Bc. Alena Olšoková

náhradník:
Bc. Ivan Bureš
Mgr. Tomáš Ptáček
Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Marcela Kasalíková
Mgr. Jiří Pasz

14. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
1860/39RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedeného daru příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

finanční dar ve výši 500,- Kč
Houšková Zlata, Čestice 55, 517 41 Kostelec nad Orlicí
nákup ceny pro vítěze soutěže „ Otázka Čtisibrýla
Ušatého“ v rámci akce „Noc s Andersenem“

1861/39RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
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Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:

Moravská zemská knihovna
Projekt na podporu nákupu děl české
literatury pro profesionální veřejné
knihovny
Česká knihovna
základní dotace: 6 273,- Kč (28 titulů)
rezervní dotace: 3 919,- Kč (20 titulů)
10.912,- Kč
0,- Kč

Název projektu:
Požadovaná výše dotace:
Náklady projektu celkem:
Spolufinancování:

1862/39RM/2016 - Přijetí věcného daru_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí,
IČ 00847470, od Technických služeb Havířov a.s., Karvinská 66/1461, 736 01
Havířov-Město, IČ 25375601. Jedná se o technickou výpomoc vyrobením
stojanu na divadelní kulisy ve výši 12 149,50 Kč bez DPH.
1863/39RM/2016 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754
1. nájem části nemovité věci v Tělocvičně Palackého, ul. Palackého 2a,
Havířov-Město pro spolek „BOX Havířov“ za podmínek:
27,45 m2
skladovací prostor
100,- Kč/m2/rok bez DPH
neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou

výměra části nemovité věci:
účel nájmu:
nájemné:
doba nájmu:

2. umístění sídla spolku „BOX Havířov“ v Tělocvičně Palackého,
ul. Palackého 2a, Havířov-Město po dobu trvání nájemního vztahu.
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1864/39RM/2016 - Harmonogram přípravy na sezonu 2016 na letním koupališti______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
harmonogram příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČ: 00306754, pro přípravu letního koupaliště na sezonu 2016 dle
důvodové zprávy
1865/39RM/2016 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___
Rada města Havířova
souhlasí
s právním jednáním příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov IČ: 00306754, do doby jmenování ředitele SSRZ Havířov,
dle důvodové zprávy
1866/39RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – žádost jediného společníka o poskytnutí
informací__________________________________________________________
Rada města Havířova
jako 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 „společnost MRA, s.r.o.“)
požaduje
od jednatele společnosti MRA,s.r.o.
a) poskytnutí informace o přijatých opatřeních k eliminaci vnitřních rizik
vyplývajících ze zjištění forenzního auditu hospodaření společnosti MRA,s.r.o.
v letech 2012-2014, provedeného společností Ernst & Young Audit, s.r.o.
v období od 2.3.2015 do 25.3.2015, a to v rozsahu přílohy č. 1
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 06.05.2016
b) předání dosud nepředané kompletní dokumentace k ukončeným zadávacím
řízením na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 100 000 Kč
bez DPH, zahájeným MRA,s.r.o. jménem statutárního města Havířov
(IČO 00297488), za období od 1.4.2012 do 27.4.2016
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 31.05.2016
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c) průběžné předávání kompletní dokumentace k ukončeným zadávacím řízením
na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 100 000 Kč bez DPH,
zahájeným MRA,s.r.o. jménem statutárního města Havířov (IČO 00297488)
od 28.4.2016
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: do 30 dnů od ukončení
zadávacího řízení
1867/39RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie-Zdrój v Polsku____
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města JastrzebieZdrój v Polsku ve dnech 3. – 5. 6. 2016 pro Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro
ekonomiku a správu majetku, Bc. Ivana Bureše, náměstka pro hospodářský rozvoj
a Darju Tomaniecovou, členku Zastupitelstva města Havířova na akci Dny města
Jastrzebie-Zdrój
1868/39RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice (Slovensko)
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianské
Teplice na Slovensku ve dnech 10. – 12. 6. 2016 pro Bc. Ivana Bureše, náměstka
pro hospodářský rozvoj, Mgr. Tomáše Ptáčka, člena Rady města Havířova a
Marka Světničku, člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy na
akci Dny města v Turčianských Teplicích
1869/39RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě____________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai
v Litvě ve dnech 2. – 5. 6. 2016 pro Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka
pro sociální rozvoj, Bc. Marka Plawneho, člena Zastupitelstva města Havířova
a Mgr. Hanu Šimkovou, členku Komise pro regionální rozvoj a partnerské
vztahy na 5. Mezinárodní festival kovářského umění v Mažeikiai
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1870/39RM/2016 - 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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
program jednání valné hromady HTS, a.s.:
1. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu
jejího majetku za rok 2015
3. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2015 a návrh na rozdělení
zisku
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
5. Zpráva (vyjádření) dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za
rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
6. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2015
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2015 včetně
stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
9. Ukončení valné hromady společnosti HTS, a.s.
volí
předsedu valné hromady HTS, a.s.
skrutátora valné hromady HTS, a.s.
2. ověřovatele zápisu HTS, a.s.
zapisovatele valné hromady HTS, a.s.
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1871/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015___________________________
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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku
za rok 2015 dle přílohy č. 1, str. č. 7 až 15.
1872/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015
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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
projednala
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 1, str. 17 až 28, a návrh
představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 2.
1873/39RM/2016 - 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 2015__________________________________
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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
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bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 dle
přílohy č. 1, str. 29 až 35.
1874/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – zpráva (vyjádření) dozorčí rady
společnosti HTS, a.s._________________________________________________
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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,
vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 dle přílohy č. 1.
1875/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - 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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
dle přílohy č. 1, str. 36 až 37.
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1876/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2015________________________________________________________
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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „ HTS, a.s.“),
schvaluje
řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 1, str. 17 až 28.
1877/39RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok
2015 včetně stanovení výše, termínu 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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
schvaluje
rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2015, výši, termín a způsob vyplácení dividend
dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města
č. 19-1721604319/0800 do 31.05.2016.
1878/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení orgánů a programu 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, IČO 25375601, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále
jen „TSH a.s.“),
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schvaluje
program valné hromady TSH a.s.:
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu
jejího majetku za rok 2015
2. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2015 a návrh na rozdělení
zisku
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
4. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za
rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015
a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2015 včetně stanovení
výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
8. Ukončení valné hromady společnosti TSH a.s.
volí
předsedu valné hromady TSH a.s.
skrutátora valné hromady TSH a.s.
2. ověřovatele valné hromady TSH a.s.
zapisovatele valné hromady TSH a.s.

Bc. Daniela Pawlase, primátora města
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora
Mgr. Daniela Vachtarčíka
Vladimíru Mikulášovou

1879/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2015_____________________________________
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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále
jen „TSH a.s.“),
schvaluje
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za
rok 2015 ve znění dle přílohy č. 1.
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1880/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - řádná účetní závěrka za rok 2015 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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále
jen „TSH a.s.“),
projednala
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2015 ve znění dle příloh č. 1 - 3 a návrh
představenstva TSH a.s. na rozdělení zisku za rok 2015 ve znění přílohy č. 4,
upravené dle návrhu předloženého Ing. Heczkem.
1881/39RM/2016 - 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 2015_________________________________________
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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664,
(dále jen „TSH a.s.“),
schvaluje
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 ve
znění dle přílohy č. 1.
1882/39RM/2016 - 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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále
jen „TSH a.s.“),

43

USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.04.2016

bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015,
o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o
vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015, jakož i o
výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.
1883/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
za rok 2015 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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále
jen „TSH a.s.“),
bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 2015,
ve znění dle přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní
jednotky TSH a.s. ve znění dle přílohy č. 2.
1884/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - schválení řádné účetní závěrky za rok 2015______________
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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále
jen „TSH a.s.“),
schvaluje
řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2015 ve znění dle důvodové zprávy.
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1885/39RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015, 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, IČO 25375601, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále
jen nebo „TSH a.s.“),
schvaluje
rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2015, výši a způsob vyplácení dividend a tantiém,
dle důvodové zprávy upravené dle návrhu předneseného na valné hromadě, s tím,
že dividendy budou vyplaceny na účet města č. 19-1721604319/0800
do 31. 5. 2016.

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/37 591/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

02.05.2016

USNESENÍ
ze 40. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.05.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 40. schůzi Rady města Havířova, konané dne 02.05.2016
1886/40RM/2016 - Zvolení ověřovatele 40. schůze RMH, konané dne 02.05.2016
1887/40RM/2016 - Schválení pořadu 40. schůze RMH, konané dne 02.05.2016
1888/40RM/2016 - Nastoupení náhradníka
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ze 40. schůze Rady města Havířova
konané dne 02.05.2016

USNESENÍ

z 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2016
1886/40RM/2016 - Zvolení ověřovatele 40. schůze RMH, konané dne 02.05.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 40. schůze Rady města Havířova,
konané dne 02.05.2016
pana Mgr. Daniela VACHTARČÍKA
1887/40RM/2016 - Schválení pořadu 40. schůze RMH, konané dne 02.05.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2016
dle přílohy
1888/40RM/2016 - Nastoupení náhradníka______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova pana Ing. Pavola Jantoše
z volební strany Česká strana sociálně demokratická ke dni 30.4.2016 z důvodu
rezignace
2. zánik postavení náhradníka Ing. et. Ing. Petra Boháčka z volební strany Česká
strana sociálně demokratická z důvodu ztráty volitelnosti
osvědčuje
že dnem 1.5.2016 se stal členem Zastupitelstva města Havířova pan Martin
Porembski z volební strany Česká strana sociálně demokratická
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ukládá
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova panu
Martinu Porembskému
Z: vedoucí KP
T: 15.5.2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/40 098/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

24.05.2016

USNESENÍ
ze 41. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.05.2016

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a
zasedání jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady společností
Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.
od 13:30 hodin v místě:
Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 243/2, Havířov, salónek 1p.

I. část

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 41. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.05.2016 - I. část
1892/41RM/2016 - Zvolení ověřovatele 41. schůze RMH, konané dne 18.05.2016
1893/41RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů z 39. schůze RMH, konané dne 27.04.2016
a ze 40. schůze RMH, konané dne 02.05.2016
1894/41RM/2016 - Schválení pořadu 41. schůze RMH, konané dne 18.05.2016
1895/41RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 41. RMH
1896/41RM/2016 - Hromadné očkování psů proti vzteklině v r. 2016
1897/41RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
1898/41RM/2016 - Jmenování člena Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí
1899/41RM/2016 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice
1900/41RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy, Slovensko
1901/41RM/2016 - Doporučení komisí RMH
1902/41RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH a změna organizační struktury
1903/41RM/2016 - Přechodné zvýšení počtu zaměstnanců MMH – Projekt MAP
1904/41RM/2016 - Výměna čipových karet v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) za karty ODISka a změna tarifních podmínek od 1. 6. 2016
1905/41RM/2016 - Návrh na revokaci usnesení č. 1698/36RM/2016 ze dne 23.3.2016
1906/41RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1907/41RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu bytů
1908/41RM/2016 - Snížení výměry prostor, změna účelu užívání prostor
1909/41RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje části závodu
– p. Petra Benešová
1910/41RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Josef Rokoš a Eliška Rokošová
1911/41RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše Moldříková
a Bára Krečmerová – úprava usnesení
1912/41RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů
1913/41RM/2016 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
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1914/41RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
1915/41RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3,
k.ú. Prostřední Suchá
1916/41RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice
1917/41RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky
Havířov – Střed“
1918/41RM/2016 - Dohoda o zrušení smlouvy uzavřené v rámci nerealizované stavby
„Dopravní terminál Havířov“
1919/41RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi
1920/41RM/2016 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1234/1, parc.č. 2194/1, parc.č. 2194/5
a parc.č. 2196, k.ú. Havířov-město
1921/41RM/2016 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2996/11, k.ú. Bludovice dohodou
1922/41RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
1923/41RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1924/41RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1925/41RM/2016 - Pronájem a výpůjčka částí nemovitých věcí v objektu Radnice
1926/41RM/2016 - Pronájem náhradních prostor
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z 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2016 – I. část
1892/41RM/2016 - Zvolení ověřovatele 41. schůze RMH, konané dne 18.05.2016____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 41. schůze Rady města Havířova, konané
dne 18.05.2016
pana Mgr. Tomáše PTÁČKA
1893/41RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů z 39. schůze RMH, konané dne 27.04.2016
a ze 40. schůze RMH, konané dne 02.05.2016__________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů z 39. schůze RMH, konané dne 27. dubna 2016
a ze 40. schůze RMH, konané dne 2. května 2016
1894/41RM/2016 - Schválení pořadu 41. schůze RMH, konané dne 18.05.2016______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 41. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.05.2016
dle přílohy
1895/41RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 41. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1658/34RM/2016

Pronájem stavby propagační skříňky
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1698/36RM/2016

1699/36RM/2016

Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k
zajištění ostatní dopravní obslužnosti městskou
hromadnou dopravou (MHD) provozovanou dopravcem
ČSAD Havířov a.s. v r. 2015
Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území
statutárního města Havířov v r. 2016, uzavřené s
dopravcem ČSAD Havířov a.s.

vypouští
ze sledování tato usnesení:
1062/21RM/2015
1478/30RM/2016
1564/31RM/2016
1565/31RM/2016
1645/34RM/2016
1663/34RM/2016
1734/36RM/2016
1774/37RM/2016
1775/37RM/2016
1816/38RM/2016
1821/39RM/2016
1837/39RM/2016
1839/39RM/2016

1888/40RM/2016

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce
MK Anglická“
Změna způsobu využití bytového domu na ul. Obránců
míru 619/3 Havířov – Šumbark
Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady
ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady
Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – rezignace a
volba člena dozorčí rady společnosti
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – rezignace a
volba člena představenstva
OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ –
schválení uzavření smlouvy
Podání žádosti o podporu v rámci programu Podpora revi
talizace území pro podprogram 117D081 - Demolice
budov v sociálně vyloučených lokalitách
Podání žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 18
Integrovaného regionálního operačního programu,
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru
„Prodejna nábytku ASKO Havířov“ podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Jmenování členů konkurzní komise ke konkurznímu
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Školní
„Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů
v ZŠ M.Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“ –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
Nastoupení náhradníka
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1896/41RM/2016 - Hromadné očkování psů proti vzteklině v r. 2016______________________
Rada města Havířova
schvaluje
finanční odměnu za hromadné očkování psů proti vzteklině v roce 2016 ve výši
3.500,- Kč vč. DPH těmto veterinárním lékařům:
1. MVDr. Zbyněk Horák, IČ: 68321490,
sídlo: Krátká 1066, 739 34 Šenov,
sídlo provozovny: Veterinární klinika ANIVET Kochova 1a,
Havířov – Šumbark
2. MVDr. Michael Javora, IČ: 60559217,
sídlo: Hornomlýnská 839, 760 01 Zlín
sídlo provozovny: Veterinární ordinace, Astronautů 5, Havířov – Město
3. MVDr. Jaromír Vaculík, IČ: 44738480,
sídlo: Horní Bludovice 565, 739 37 Horní Bludovice
sídlo provozovny: Veterinární ordinace, Lidická 1196/2b, Havířov – Šumbark
pověřuje
vedoucí odboru komunálních služeb podpisem smluv o poskytnutí služby –
zajištění hromadného očkování psů proti vzteklině s výše uvedenými
veterinárními lékaři.
Z: vedoucí OKS
T: 05/2016
1897/41RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
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 období leden - duben 2016 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“
1. Městské policii Havířov
a) ve výši 168 000,- Kč
na zakoupení 8 ks balistických vest CZ 4M LANCER NIJ IIIA pro strážníky
zásahových vozidel
b) ve výši 4 000,- Kč
na pronájem tělocvičny pro preventivní projekt „Ženy naučte se bránit“
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c) ve výši 120 000,- Kč
na zakoupení 12 000 ks reflexních náramků s potiskem loga města pro
seniory a pro děti z mateřských a základních škol
d) ve výši 17 000,- Kč
na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní projekty
„Městská policie dětem“
e) ve výši 500,- Kč
na zakoupení 20 ks jednorázových plastových kontejnerů pro medicínský
a infekční odpad
f) ve výši 47 000,- Kč
na zakoupení 4 ks palubních kamer do zásahových vozidel typu CEL-TEC
K1S – DUAL včetně montáže
2. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova
ve výši 37 000,na pořízení odvlhčovače zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice
3. zvýšením příspěvku na provoz
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
o částku 25 000 Kč na nákup kol a běžnou údržbu dětského dopravního hřiště
4. zvýšením příspěvku na provoz:
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
o částku 35 000 Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb
a chráničů na lokty a kolena
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 III. na rok 2016
1898/41RM/2016 - Jmenování člena Občanské komise pro část města Havířov-Podlesí
Rada města Havířova
neschvaluje
jmenování pana Iva Magery členem Občanské komise pro část města
Havířov-Podlesí
ukládá
informovat žadatele o tomto rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí OKP
T: 5/2016
7

USNESENÍ
ze 41. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.05.2016

1899/41RM/2016 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov
Životice_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov
Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města
Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
dle přílohy č. 1 a č.2
Z: vedoucí OKP
T: 30.06.2016
1900/41RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy, Slovensko_____________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) dne 24. 5. 2016 pro Mgr.
Vachtarčíka Daniela, náměstka pro sociální rozvoj, Mgr. Ptáčka Tomáše, ředitele
základní školy F. Hrubína, Bc. Havlíčkovou Moniku, ředitelku SANTÉ - centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Město a pana Hrabčáka
Petra, člena Rady města Havířova, za účelem pokračující spolupráce
s Bratislavským samosprávným krajem v oblasti sociální, kulturní a společenské.
1901/41RM/2016 - Doporučení komisí RMH__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. doporučení komisí RMH, které nebyly součástí předkládaných materiálů
Radě města Havířova dle důvodové zprávy
2. způsob plnění doporučení komisí RMH, které nebyly součástí předkládaných
materiálů Radě města Havířova dle důvodové zprávy
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1902/41RM/2016 - Počet zaměstnanců MMH a změna organizační struktury_______________
Rada města Havířova
zřizuje
v rámci správního odboru Magistrátu města Havířova oddělení ostatních
přestupků
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo
zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce)
a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, na 314 315 tj. zvýšení celkového počtu o 4 zaměstnance.
1903/41RM/2016 - Přechodné zvýšení počtu zaměstnanců MMH – Projekt MAP____________
Rada města Havířova
schvaluje
přechodné zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova
o 1 zaměstnance po dobu realizace projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov“, tj. do 30. 11. 2017.
1904/41RM/2016 - Výměna čipových karet v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) za karty ODISka a změna tarifních podmínek od 1. 6. 2016_____
Rada města Havířova
schvaluje
1. Návrh postupu pro zajištění výměny čipových karet dopravce ČSAD
Havířov v systému MHD Havířov za karty ODISka
2. Tarifní podmínky MHD Havířov s platností od 1. 6. 2016 ve znění
dle Přílohy č. 1
ukládá
1. Předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD
Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 19.05.2016
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2. Zajistit zveřejnění informace cestujícím o schválených opatřeních k výměně
čipových karet dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov za
karty ODISka v nejbližším vydání Radničních listů a na webových stránkách
města
Z: vedoucí OKS
1905/41RM/2016 - Návrh na revokaci usnesení č. 1698/36RM/2016 ze dne 23.3.2016__________
Rada města Havířova
neschvaluje
návrh na revokaci usnesení RMH ze dne 23. 3. 2016 č. 1698/36RM/2016
ukládá
provést započtení částky 1 681 483 Kč proti pohledávce dopravce – tj. snížit
o tuto částku nejbližší zálohovou platbu města Havířova na úhradu ztráty
dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov v r. 2016
T: 06/2016
Z: vedoucí OKS
1906/41RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
- č. 2, o velikosti 0+1, na ulici Karvinská 1185/8 Havířov- Město
………………….
- č. 43, o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 495/6 Havířov-Šumbark
………………….
- č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1015/11 Havířov-Město
………………….
- č. 6, o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1018/5 Havířov-Město
………………….
- č.31 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4 Havířov-Šumbark
………………….
- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6 Havířov-Šumbark
………………….
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Gogolova 924/5 Havířov-Město
………………….
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1173/2 Havířov-Město
………………….
- č. 4, o velikosti 1+3 na ulici A. S. Puškina 909/5 Havířov-Město
………………….
- č. 48, o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2 Havířov-Podlesí
………………….
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- č. 54, o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2 Havířov-Podlesí
………………….
- č. 29, o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b Havířov-Šumbark
………………….
- č. 3, o velikosti 1+4 na ulici Gogolova 924/5 Havířov-Město
………………….
- č. 8, o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1113/6 Havířov-Šumbark
………………….
- č. 8, o velikosti 1+2, na ulici Uzavřená 1016/9 Havířov- Město
………………….
- č. 2, o velikosti 0+1, na ulici Česká 1203/9 Havířov- Město
………………….
- č. 1, o velikosti 0+1, na ulici Dlouhá třída 470/17 Havířov- Město
………………….
- č. 3, o velikosti 1+1, na ulici Sv. Čecha 546/4 Havířov- Město
………………….
- č. 4, o velikosti 0+2, na ulici 17. listopadu 1106/26 Havířov- Podlesí
………………….
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 971/26 Havířov- Město
………………….
- č. 5, o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 228/23 Havířov- Město
………………….
- č. 16, o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 228/23 Havířov- Město
………………….
- č. 1, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1148/20 Havířov- Podlesí
………………….
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1106/9 Havířov- Šumbark
………………….
- č. 7, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 901/22 Havířov- Město
………………….
- č. 9, o velikosti 1+3, na ulici E. Urxe 284/3 Havířov- Město
………………….
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Uzavřená 1018/5 Havířov- Město
………………….
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Horymírova 1173/2 Havířov- Město
………………….
- č. 1, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 478/33 Havířov- Město
………………….
- č. 17, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1217/6 Havířov- Město
………………….
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Mánesova 991/46 Havířov- Město
………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 01.06.2016
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1907/41RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu
bytů____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům v období od 1.5.2016
na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1
2. prohlášení o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3
3. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4
1908/41RM/2016 - Snížení výměry prostor, změna účelu užívání prostor___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. snížení výměry části nemovité věci – prostor sloužících k podnikání
v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, nájemkyni p. Petře
Benešové, IČO: 76631249, z původní výměry 220,60 m2 na výměru novou
195,22 m2 od 1. 1. 2016
2. změnu účelu užívání pronajaté části nemovité věci – prostoru sloužícího
k podnikání o celkové výměře 195,22 m2 v přízemí budovy na Dlouhé tř.
470/17, Havířov-Město, nájemkyni p. Petře Benešové, IČO: 76631249,
z původního účelu prodejny květin, kavárny, dílny pro děti, koutku pro děti,
výstavní galerie na účel nový – prodejnu květin a kavárnu, od 1. 1. 2016
s podmínkou, že se mění výše nájemného na částku 1 100,- Kč/m2/rok
bez DPH
3. započtení vynaložených nákladů na úpravy části nemovité věci o výměře
25,38 m2 v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město, které slouží
jako únikový východ, nájemkyni p. Petře Benešové, IČO: 76631249, v celkové
výši 60 000,- Kč s nájemným a službami
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1909/41RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje části závodu
– p. Petra Benešová_______________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
projednání převodu nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského
zákoníku) k části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové
výměře 165,22 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,
z nájemce p. Petry Benešové, IČO: 76631249, na spol. JARJA Czech s.r.o.,
IČO: 27771962 a podmínky nájemní smlouvy stávající nájemkyni p. Petře
Benešové, IČO: 7663124
1910/41RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Josef Rokoš a Eliška
Rokošová_______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 59 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………..... manž. Josefu Rokošovi a Elišce
Rokošové, t.b. ……………………..……...........
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
1911/41RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše Moldříková
a Bára Krečmerová – úprava usnesení_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o ukončení nájemního poměru sl. Báry Krečmerové,
t.b. ……………………..……........... k bytu č. 10 o vel. 1+2 v domě
na ul. ……………………..……...........
schvaluje
úpravu usnesení č. 1823/39RM/2016 ze dne 27.04.2016, kterým bylo schváleno
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 v domě
na ul. ……………………..……...........p. Libuši Moldříkové,
t. b. ……………………..……........... a Báře Krečmerové,
t. b. ……………………..……........... takto:
- nájemkyní předmětného bytu bude pouze p. Libuše Moldříková
- podmínka „opravy bytu budou provedeny na vlastní náklady nájemců“
se vypouští
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ukládá
1. uzavřenou nájemní smlouvu k bytu č. 6 o vel. 1+2 v domě na
ul. ……………………..……........... s p. Libuší Moldříkovou zrušit
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.05.2016
2. Novou nájemní smlouvu uzavřít dle upraveného usnesení až po provedených
opravách předmětného bytu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.07.2016
1912/41RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+4 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ……………………..……........... p. Evě Křižánkové,
t. b. ……………………..……........... pod podmínkou, že:
- byt jmenovaná převezme ve stávajícím stavu a jeho opravy provede na své
vlastní náklady
- nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014 na dobu 3 měsíců s
tím, že stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc
a nájemné bude hrazeno měsíčně
2. a) 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 Bc. Alici
Neupauerovou, t. b. ……………………..……...........
b) přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 49 o vel. 0+1
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě na ul. ……………………..……...........
Bc. Alici Neupauerové, t. b. ……………………..……...........
pod podmínkou, že:
- byt jmenovaná převezme ve stávajícím stavu a jeho opravy provede
na své vlastní náklady
- nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014 a v době, kdy bude
předmětný byt právně volný s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
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3. 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. ……………………..……........... p. Renátě Pastrňákové,
t. b. ……………………..……........... pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014 s tím, že nájemné
bude hrazeno měsíčně
1913/41RM/2016 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 24 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ……………………..……...........
s p. Miladou Dvořákovou, t. b……………………..……...........
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014,
s tím, že stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc
a nájemné bude hrazeno měsíčně
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 o vel. 1+2
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ……………………..……...........
s p. Věrou Škrobánkovou, t. b. ……………………..……........... pod
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014,
na dobu 3 měsíců s tím, že stanovená jistota bude uhrazena
ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc a nájemné bude hrazeno měsíčně
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 o vel. 1+4
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ……………………..……........... s p. Markétou
Čtvrtkovou, t. b. ……………………..……........... pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014, na dobu 3 měsíců s
tím, že stanovená jistota bude uhrazena
ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc a nájemné bude hrazeno měsíčně
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4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 o vel. 1+1
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v domě na ul. ……………………..……........... s p. Marií
Šajerovou, t. b. ……………………..……........... pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze
dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014,
na dobu 3 měsíců s tím, že stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách
ve výši 500,- Kč/měsíc a nájemné bude hrazeno měsíčně
1914/41RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Filipa Švarby, trvale bytem
……………………..……........... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 57,
vel. 1+3 v domě na ul. ……………………..……........... jehož nájemcem
je jeho otec p. Viliam Švarba
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Jany Bonešické, trvale bytem
……………………..……........... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel.
1+3 v domě na ul. ……………………..……..........., jehož nájemci jsou její
rodiče manželé Alice Hegyi a Štefan Hegyi
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení Bc. Lukáše Šípinka, trvale bytem
……………………..……........... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel.
1+2 v domě na ul. ……………………..……..........., jehož nájemkyní je jeho
matka p. Jana Šípinková
1915/41RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3,
k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost.
komunikace o výměře cca 5 m2 a parc.č. 2655/3, ost.plocha, ost. komunikace
o výměře cca 20 m2, celkem cca 25 m2, kat. území Prostřední Suchá (výměra
pozemků bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, bytem
……………………..……........... za účelem rozšíření stávající zahrady
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1916/41RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, ost.plocha, zeleň
o výměře 30 m2, k. ú. Bludovice manželům Vozňák Vladimír a Vozňáková Jana,
oba bytem ……………………..……........... za účelem opravy zídky
a rozšíření výjezdové plochy z garáže
1917/41RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky
Havířov – Střed“_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“
1. záměr výpůjčky pozemků v majetku statutárního města Havířova a udělení
práva provést stavbu přístupového chodníku, schodišť k nástupištím, ochrany
kabelového vedení 6 kV, přípojky kabelového vedení NN, veřejného osvětlení
a umístění zařízení staveniště na pozemcích k. ú. Havířov - město, parc. č.
2738/1, 2738/5, 2739/1, 2741/1, 2742/1, 2742/2, 2748/1, 2748/11, 2739/4,
2733/1, 2737 v celkovém rozsahu cca 2265 m2, stavebníkovi - Správě
železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, doba výpůjčky od zahájení stavebních
prací, do doby převodu stavebních objektů veřejného osvětlení, přístupových
chodníků a schodišť do majetku města Havířova
2. uzavření smlouvy o údržbě budoucího majetku a to od uvedení stavby do
trvalého užívání, po dobu 5 leté vázací doby po kterou nemůže stavebník
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, převést dokončené stavební
objekty veřejného osvětlení, přístupových chodníků a schodišť do majetku
města Havířova.
3. zřízení věcného břemene na části pozemků v majetku města,
k. ú. Havířov - město, parc. č. 2738/1, 2742/1 a to služebnost umístění ochrany
kabelového vedení 6 kV v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
spočívající v právu oprávněného, Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234,
umístit a provozovat ochranu kabelového vedení 6 kV, vstupovat a vjíždět na
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či
odstraněním vedení s tím, že služebnost inženýrské sítě v rozsahu dle GP
bude ohodnocena jednorázovou částkou ve výši 200,-Kč/m2, minimálně však
10.000,-Kč + DPH
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4. zřízení věcného břemene na části pozemků v majetku města,
k. ú. Havířov - město, parc. č. 2741/1, 2742/1, 2742/2, 2748/1, 2748/11 a to
služebnost umístění přípojky kabelového vedení NN, v rozsahu dle zaměření
dokončené stavby, spočívající v právu oprávněného, Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, IČO: 709 94 234, umístit a provozovat přípojku kabelového vedení
NN, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami či odstraněním vedení s tím, že služebnost inženýrské sítě
v rozsahu dle GP bude ohodnocena jednorázovou částkou ve výši 200,-Kč/m2,
minimálně však 10.000,-Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smluv k bodu 2 - 4
Z: vedoucí OSRM
T: 31.08.2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky
Havířov – Střed“ bezúplatný převod dokončených staveb přístupových
chodníků, schodišť k nástupištím a veřejného osvětlení do majetku města
Havířova, a to po uplynutí 5 leté vázací doby, po kterou musí stavebník budoucí dárce - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, mít uvedené
stavební objekty ve svém vlastnictví
1918/41RM/2016 - Dohoda o zrušení smlouvy uzavřené v rámci nerealizované stavby
„Dopravní terminál Havířov“______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci nerealizované stavby č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 117/OSM/2013, ze dne 26. 6. 2013, k pozemkům
k.ú. Havířov - město, parc.č. 3749 a 3751/1, uzavřené mezi budoucím povinným
Českými dráhami a.s., 110 15 Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222,
IČO: 709 94 226, budoucím oprávněným SMP Net, s.r.o., 702 00 OstravaMoravská Ostrava, Hornopolní 1314/38, IČO: 277 68 961, zastoupeným
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., 657 02 Brno, Plynárenská 499/1
a mezi investorem, statutárním městem Havířov, z důvodu zrušení zadávacího
řízení ke stavbě dopravního terminálu, přičemž budoucí povinný vrátí investorovi
uhrazenou zálohovou platbu za zřízení věcného břemene ve výši 15.113,-Kč
včetně DPH
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem dohody
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
1919/41RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3727, k.ú. Havířov – město,
o výměře 12 m2, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi, označeného č. 4
s podélným stáním, ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro společnost
MITOJAK Company s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, Ostrava,
IČO: 294 41 889
1920/41RM/2016 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1234/1, parc.č. 2194/1,
parc.č. 2194/5 a parc.č. 2196, k.ú. Havířov-město______________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1234/1 o výměře cca 688 m2,
parc.č. 2194/1 o výměře cca 69 m2, parc.č. 2194/5 o výměře cca 59 m2
a pozemku parc.č. 2196 o výměře cca 786 m2, celkem cca 1602 m2 v kat. území
Havířov-město společnosti BERNY nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760,
IČO 29391903 za účelem zařízení staveniště, výstavby nových zpevněných
ploch, které budou po kolaudaci převedeny do majetku města, a to na dobu
určitou od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu restaurace rychlého
občerstvení KFC do doby majetkoprávního vypořádání nových zpevněných
ploch, maximálně však na 2 roky
1921/41RM/2016 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2996/11,
k.ú. Bludovice dohodou____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2996/ 11( po digitalizaci parc.č.
2996/1) o výměře 26 m2, k.ú. Bludovice, na kterém byl umístěn sklad
sportovního nářadí v majetku Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov z.s.,
se sídlem U Stadionu 1325/2B, Havířov-Podlesí, IČO 14614260, a to dohodou
k 31.12.2015
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. E/619/MJP/98
Z: vedoucí OSRM
T: 31.05.2016
1922/41RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc.č. 348/5, k.ú. Bludovice 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 – 8010785/VB1 Havířov 348, OPTOMED Havířov s.r.o.,
NNk za jednorázovou úhradu 12.880,- Kč + DPH, o výměře 64,40 m2 dle GP
č. 4087 – 104/2016 ze dne 18. 04. 2016, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc.č. 4755, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110, IP – 12 –
8017004/VB2 Havířov, Hekerová, přípojka NNk za jednorázovou úhradu
10.000,- Kč + DPH, o výměře 12 m2 dle GP č. č. 2078 – 240/2015 ze dne
19. 11. 2015, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc.č. 2600/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce
DVR 110, IV – 12 – 8010079/VB1 Havířov 2681/1, Janoušek, NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 49,80 m2 dle GP č.
č. 2059 – 110/2015 ze dne 22. 07. 2015, na dobu neurčitou
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc.č. 1823/15, 1823/25, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení,
umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení 2x AYKY 3x120+70 v chráničce DVR 110,
IV – 12 – 8010614/VB2 Havířov 1823/26, Pastucha NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 15,20 m2 dle GP č.
č. 4028 – 150/2015 ze dne 30. 11. 2015, na dobu neurčitou
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5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc.č. 1198/3, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 3x120+70 v chráničce DVR 110,
IV – 12 – 8009738/VB3 Havířov, SK-Baník, přípojka NNk za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 19,60 m2 dle GP č. č. 1761 – 144/2015
ze dne 26. 10. 2015, na dobu neurčitou
6. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc.č. 2503/1, 2499/1, 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
SS100, IV – 12 – 8010872/VB2 Havířov 2503/3, p. Uxa, příp. NNk
za jednorázovou úhradu 11.040,- Kč + DPH, o výměře 55,20 m2 dle GP č.
č. 2077 - 224/2015 ze dne 26.01.2016, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
1923/41RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 6,62 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lipová 5, Havířov-Město, p. Gabriele Knyblové, jako sklad
pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,50 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lašská 9, Havířov-Město, p. Martinu Smitalovi, jako sklad
pro vlastní potřebu
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 81,10 m2 v 1. poschodí budovy č. p. 1541 Národní tř. 14a,
Havířov-Město, nájemci Ing. Zdeňku Osmanczykovi
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
81,10 m2 v 1. poschodí budovy č. p. 1541 Národní tř. 14a, Havířov-Město,
p. Vojtěchu Kozákovi, pro potřeby místní organizace České strany sociálně
demokratické
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1924/41RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 1 o výměře 19,61 m2
v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 3, Havířov-Město,
p. Josefu Strnadovi, za účelem parkování osobního vozidla, za podmínek:
- nájemné 400,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 42,56 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,
Havířov-Podlesí, p. Lubomíru Furikovi, IČO: 04980841, k poskytování
masérských a regeneračních služeb, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH za provozní prostory o výměře 17,85 m2
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 24,71 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 32 m2 v přízemí budovy bývalé ZŠ ul. Mánesova č. p. 1102,
Havířov-Město, spol. ekoLEDžárovky s.r.o., IČO: 01617796, jako sklad
elektromateriálu, za podmínek:
- nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1925/41RM/2016 - Pronájem a výpůjčka částí nemovitých věcí v objektu Radnice___________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci
- prostoru o výměře 0,8 m2 vpravo ve vstupním prostoru před halou (OP+pasy)
v přízemí části C budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
- prostoru o výměře 0,6 m2 vlevo ve vstupní hale (registr vozidel)
v 1. poschodí části C budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
k umístění 2 ks nápojových automatů spol. Coca-cola HBC Česká republika,
s.r.o., IČO: 41189698, za podmínek:
- nájem na dobu určitou 6 měsíců od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2016
- roční nájemné 12 000,- Kč bez DPH, tato částka zahrnuje nájem a spotřebu
el. energie za 2 automaty, nájemné za 6 měsíců ve výši 6 000,- Kč bez DPH
bude splatné jednorázově do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy
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2. výpůjčku části nemovité věci – místnosti č. 100 o výměře 14,22 m2
v 1. poschodí části F objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
příspěvkové organizaci Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov
se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava-Kunčičky,
IČO: 00601969, za podmínek:
- účel: ke zřízení pobočky střediska výchovné péče
- na dobu určitou dva roky od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018
- součástí je výpůjčka movitého majetku – vybavení kanceláře
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSRM
T: 31.07.2016
1926/41RM/2016 - Pronájem náhradních prostor_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem náhradních prostor – místnosti č. 306 o výměře 57,50 m2
ve 3. Nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město, Ing. Haně Paseka, IČO: 70230714,
za podmínek:
- účel: náhradní prostory k uskladnění zboží
- doba: od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016 po dobu rekonstrukce elektroinstalace
v prostorách na Dlouhé tř. 33, Havířov-Město
- nájemné: 287,- Kč/m2/rok bez DPH
2. prominutí nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání
o výměře 75,90 m2 v přízemí obytného domu Dlouhá tř. 33, Havířov-Město,
nájemkyni Ing. Haně Paseka, IČO: 70230714, ve výši 7 731,- Kč za červen
2016, z důvodu probíhající rekonstrukce elektroinstalace

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Bc. Ivan BUREŠ
náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/40 098/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

24.05.2016

USNESENÍ
ze 41. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.05.2016

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a
zasedání jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady společností
Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.
od 13:30 hodin v místě:
Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 243/2, Havířov, salónek 1p.

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 41. schůzi Rady města Havířova, konané dne 18.05.2016 – II. část
1927/41RM/2016 - Žádosti o ukončení nájmu částí nemovitých věcí
1928/41RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy
1929/41RM/2016 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci
1930/41RM/2016 - Přijetí věcného daru obrazu do majetku města
1931/41RM/2016 - Energetické centrum Horní Suchá
1932/41RM/2016 - Podání žádosti o jednorázovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu
na rozvoj obce
1933/41RM/2016 - Schválení přijetí finančního daru za spolufinancování licence na vizuální styl
projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná – Havířov“
1934/41RM/2016 - VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína
– I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ (číslo stavby 9051) – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky
1935/41RM/2016 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,
Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- zahájení otevřeného řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
1936/41RM/2016 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa“
- předběžné oznámení veřejné zakázky
1937/41RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
1938/41RM/2016 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech České školní inspekce
1939/41RM/2016 - Žádost o prodloužení hudební produkce
1940/41RM/2016 - Žádosti o bezplatné poskytnutí Společenského domu
a Kulturního domu Radost
1941/41RM/2016 - Řízení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov do doby jmenování nového ředitele - příplatek za vedení
1942/41RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic
1943/41RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
MŠ Petřvaldská
1944/41RM/2016 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice
pro školní rok 2016/2017
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1945/41RM/2016 - Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech nemovitostí s Vysokou školou
sociálně správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. a Vyšší
odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s.
1946/41RM/2016 - Přímé zadání realizace studia „Akademie III. věku Havířov 2016-2018"
1947/41RM/2016 - VZ/38/OŠK/16 – „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů
v ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“– rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
1948/41RM/2016 - „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
1949/41RM/2016 - „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
1950/41RM/2016 - Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova
1951/41RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
1952/41RM/2016 - Souhlas zřizovatele s technickým zhodnocením hmotného investičního
majetku Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace
1953/41RM/2016 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
1954/41RM/2016 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci
1955/41RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov
1956/41RM/2016 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 2. – 3. 9. 2016
1957/41RM/2016 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování sociálních
služeb
1958/41RM/2016 - Partnerství k projektu Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích
v ČR
1959/41RM/2016 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Nimnici na Slovensku
1960/41RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
1961/41RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny
č. 1 Územního plánu Petřvaldu
1962/41RM/2016 - OŘ/18/EO/16 - „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro
přeúvěrování úvěrů“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru
nejvhodnější nabídky
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1963/41RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady
1964/41RM/2016 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady
1965/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – poskytnutí informací požadovaných
jediným společníkem
1966/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - Schválení programu jednání valné hromady
1967/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2015
1968/41RM/2016 - 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 2015
1969/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 a o výsledcích kontrolní
činnosti
1970/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní
závěrky za rok 2015
1971/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2015
1972/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2015
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
orgánům společnosti
1973/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – změna smlouvy o výkonu funkce jednatele
1974/41RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – předložení dokladů požadovaných jediným
společníkem – 2. část
1975/41RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - odložení valné hromady
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USNESENÍ

z 40. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2016 – II. část
1927/41RM/2016 - Žádosti o ukončení nájmu částí nemovitých věcí________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 15 m2 v 1. poschodí Domu s pečovatelskou službou
ul. Generála Svobody 15, Havířov-Šumbark, nájemci příspěvkové organizaci
Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, dohodou k 31. 5. 2016
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 12,90 m2 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 50,
Havířov-Město, nájemci p. Vojtěchu Kozákovi, IČO: 18088031, dohodou
k 31. 5. 2016
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
č. 104 a, b o výměře 7,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře
16,50 m2 v přízemí objektu Městského podnikatelského centra,
ul. Palackého 2, Havířov-Město, nájemci spol. STAVNET CZ s.r.o.,
IČO: 25842218, dohodou k 31. 5. 2016
4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
č. 104 a, 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
5. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 8,80 m2 v suterénu obytného domu
ul. Jaroslava Vrchlického 38, Havířov-Podlesí, nájemci p. Davidovi Hajdu,
IČO: 73927511, dohodou k 31. 5. 2016
1928/41RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 473/ORG/2014
o celkové ploše 28,30 m2 v 1. poschodí Domu podnikatelů na ul. Dělnické
č. p. 769/64, Havířov-Prostřední Suchá, pronajímateli spol. Asental Busines,
s.r.o., IČO: 27769135, k datu 31. 7. 2016
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1929/41RM/2016 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 56,32 m2 v 1. poschodí obytného domu ul. Sukova 2,
Havířov-Město, nájemkyni Ing. Michaele Bernatíkové, IČO: 75557541, o školící
místnost pro nové fotografy, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
1930/41RM/2016 - Přijetí věcného daru obrazu do majetku města_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí věcného daru – obrazu s motivem Havířova o rozměrech 60 x 80 cm,
od dárce, Dolu architektury z. s., Přímá 1331/3, 736 01 Havířov, autorem díla
je výtvarnice Emese Kadár z MKE Budapešť, Maďarsko, odhadní cena
je dle dárce 7 000,- Kč,
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem darovací smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
1931/41RM/2016 - Energetické centrum Horní Suchá____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zaslat odvolání statutárního města Havířova v rámci řízení o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „Energetické centrum Horní Suchá“ na pozemcích
parc.č. 1055/1, 1055/126, 1055/158 v katastrálním území Horní Suchá, vydaném
Obecním úřadem Horní Suchá pod č.j. OÚHS/124/2014/Mi ze dne 10. 5. 2016
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova, podpisem odvolání
v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Energetické
centrum Horní Suchá“
Z: vedoucí OSRM
T: 26.05.2016
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1932/41RM/2016 - Podání žádosti o jednorázovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu
na rozvoj obce_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o jednorázovou neinvestiční dotaci 1 mil. Kč ze státního
rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se nachází azylové zařízení dle zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu
České republiky na rozvoj obce
Z: vedoucí OSRM
T: 31.05.2016
1933/41RM/2016 - Schválení přijetí finančního daru za spolufinancování licence na vizuální styl
projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná – Havířov“
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

27 225 Kč
statutární město Karviná, IČO: 00297534
spoluúčast na financování vizuálního stylu
k připravovanému projektu „Přeshraniční
ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná –
Havířov“

pověřuje
JUDr. Reného Vaška, vedoucího odboru správy a rozvoje majetku podepsat
Darovací smlouvu, dle přílohy
Z: vedoucí OSRM
T: 05/2016
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1934/41RM/2016 - VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína - I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ (číslo stavby 9051) – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/28/OSRM/216
- „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F. Hrubína“
(číslo stavby 9051)
- VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 45194980
pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných
v příloze č. 2
- CSK - INVEST, s.r.o, Olšová 1165, 739 61 TŘINEC, IČ: 25396196 pro
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a z důvodu neobjasnění
mimořádně nízké nabídkové ceny popsaných v příloze č. 2
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína
– I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ (číslo stavby 9051) od společnosti JANKOSTAV
s.r.o, Štěpaňákova 714/31, Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581s nabídkovou
cenou 2.617.081,78 Kč bez DPH (3.166.668,95 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína
– I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ (číslo stavby 9051) takto:
2. místo: STRABAG a.s., ČSA 6, 735 11 Orlová, IČ: 60838744
s nabídkovou cenou 2.804.000,- Kč bez DPH
(3.392.840,- Kč vč. DPH)
3. místo: STAVO-ČESTAV, s.r.o., Jarošova 31, 736 01 Havířov – Šumbark,
IČ: 64085236 s nabídkovou cenou 3.345.524,- Kč bez DPH
(4.048.084,- Kč vč. DPH)
4. místo: TEFCO CZ a.s., Vyškovická 2752/120, 700 30 Ostrava, IČ: 27830314
s nabídkovou cenou 3.823.818,- Kč bez DPH
(4.626.819,78 Kč vč. DPH)
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě
ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ (číslo stavby 9051)
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/28/OSRM/2016 –
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F. Hrubína“
(číslo stavby 9051)
Z: vedoucí OSRM
T: 06/2016
1935/41RM/2016 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,
Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- zahájení otevřeného řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská
a Modřínová – zhotovitel“
rozdělení veřejné zakázky na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

500.000,- Kč

5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:

předpokládané zahájení: 09/2016
termín dokončení: do 9 měsíců ode
dne předání a převzetí staveniště

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

8. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - doklady uvedenými v § 53
odst. 3 zákona
9. profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující živnostenské oprávnění na:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- Výkon zeměměřických činností,
- Projektová činnost ve výstavbě
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost:
- osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., pro obory:
- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- dopravní stavby,
- geotechnika
- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13
odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů,
- osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru
hydrogeologie,
10. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
11. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních pěti
letech a min. 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
z těchto stavebních prací spočívajících realizaci min. 3 vodohospodářských
staveb obdobného charakteru tj. výstavba kanalizace v min. objemu 10 mil.
Kč bez DPH za zakázku, kdy min. délka realizované kanalizace vlastní
kapacitou byla 1200 m za zakázku a dále 2 významných stavebních prací,
které budou obsahovat čerpání vody při výstavbě či rekonstrukci kanalizace
s průměrným přítokem 500 l/min. v délce 250 hod. Provedení výstavby
kanalizace a stavebních prací, které obsahují čerpání vody při výstavbě
či rekonstrukci kanalizace v požadovaných minimálních hodnotách lze
prokázat i společně ke stejné zakázce.
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
- pro osobu stavbyvedoucího: VŠ vzdělání stavebního charakteru,
min. 5 let praxe, autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb., v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství a v minulosti realizoval
min. 3 obdobné zakázky jako předmět plnění veřejné zakázky (tj.
výstavba kanalizace v min. objemu 10 mil. Kč za každou jednotlivou
stavbu),
- pro osobu zástupce stavbyvedoucího: VŠ vzdělání stavebního charakteru,
min. 5 let praxe, autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb., v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství a v minulosti realizoval
min. 2 obdobné zakázky jako předmět plnění veřejné zakázky (tj.
výstavba kanalizace v min. objemu 10 mil. Kč za každou jednotlivou
stavbu),
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- pro osobu technika kvalitáře: VŠ vzdělání stavebního charakteru –
zkoušení a diagnostika staveb, min. 5 let praxe, v minulosti realizoval
min. 2 obdobné zakázky jako předmět plnění veřejné zakázky
(tj. výstavba kanalizace v min. objemu 10 mil. Kč za každou jednotlivou
stavbu).
12. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním v minimální výši 20.000.000,- Kč
- požadavek na předložení pojistné smlouvy na budované dílo ve výši
Hodnoty budovaného díla (dle nabídkové ceny)
- záruční doba na stavební práce v délce 60 měsíců
- záruční doba na technologická zařízení v délce 24 měsíců
- bankovní záruka za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové ceny díla
bez DPH
- bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek po dobu prvních dvou
let ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
- subdodavateli nemůže být plněno provádění montáže, obsypu a následná
kontrola prací spojená s kanalizačním potrubím
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
člen
1. Bc. Ivan Bureš
2. Richard Zelina
3. Ing. Jaroslav Glogar (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.)
Náhradníci: JUDr. René Vašek, Ing. Ondřej Baránek, Ing. Tomasz Knopp
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:
člen
náhradník
1. Bc. Ivan Bureš
Ing. Eduard Heczko
2. JUDr. Štefan Langer
Alice Hegyi
3. JUDr. René Vašek
Ing. Kateřina Mikulová
4. Richard Zelina
Ing. Ondřej Baránek
5. Mgr. Eva Havlů
Bc. Milada Klimešová
6. Ing. Jaroslav Glogar
Ing. Tomasz Knopp
7. Mgr. Marek Vlachopulos
Ing. Dagmar Čtvrtníčková
15. zadávací lhůta:

120 dnů

16. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy
pověřuje
společnost Mott MacDonald CZ spol. s r.o. posouzením kvalifikace uchazečů
v rozsahu § 59 a násl. zákona
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ukládá
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných
zakázek prostřednictvím společnosti Mott MacDonald CZ spol. s r.o.
Z: vedoucí OSRM
T: 06/2016
1936/41RM/2016 - „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa“
- předběžné oznámení veřejné zakázky________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky „Cyklostezka
Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění
přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek
ukládá
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek
Z: vedoucí OSRM
T: 5/2016
1937/41RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
věcný dar ve výši 39 706 Kč od společnosti Kanlux s. r. o., Sadová 618,
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 27804861 – 30 ks svítidel BRAVO LED do tříd
mateřské školy,
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2. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 62331248)
věcný dar ve výši 7 990 Kč od Nadace GCP, Na Pankráci 1658/121,
140 21 Praha 4-Nusle - interaktivní učebnice Prevence rizikového
chování dětí a mládeže pro žáky školy.
1938/41RM/2016 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech České školní inspekce____
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní
inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů za období
duben 2015 – duben 2016 těchto základních škol a školského zařízení
Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace
Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace
ASTERIX-středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
dle přílohy č. 1
1939/41RM/2016 - Žádost o prodloužení hudební produkce_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Tennis Hillu Havířov z. s., IČO 25394282, o prodloužení 4 hudebních
produkcí na tenisových turnajích ze dne 25. 4. 2016 dle přílohy č. 1
schvaluje
prodloužení hudebních produkcí dne 11. 6., 23. 7., 27. 8. a 10. 9. 2016
v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. v areálu Tennis Hillu Havířov z. s.,
ul. Padlých hrdinů 401/10a, Havířov-Životice pro konání tenisových
turnajů s navazující hudební produkcí
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1940/41RM/2016 - Žádosti o bezplatné poskytnutí Společenského domu
a Kulturního domu Radost__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost Úřadu práce ČR o bezplatný pronájem sálu Společenského domu
na ul. Dlouhá tř. 471/19, Havířov - Město, na pořádání prezentační výstavy
„Volba povolání“ dle přílohy č. 1,
2. žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace,
o bezplatný pronájem sálu Kulturního domu Radost na ul. Alšova 234/11,
Havířov – Město, na pořádání 5. ročníku psychiatrické konference
dle přílohy č. 2
schvaluje
1. výpůjčku sálu Společenského domu na ul. Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město,
Úřadu práce ČR, Kontaktnímu pracovišti Karviná, se sídlem Tř. Osvobození
1388/60a, 735 06 Karviná-Nové Město, IČO: 72496991, pro pořádání
prezentační výstavy „Volba povolání“ dne 10. 11. 2016 s tím, že náklady
vzniklé v souvislosti s užíváním vypůjčených prostor budou hrazeny
z rozpočtu organizačního odboru - OJ 6
2. výpůjčku sálu Kulturního domu Radost na ul. Alšova 234/11,
Havířov – Město, Nemocnici s poliklinikou, příspěvkové organizaci,
IČO: 00844896, pro pořádání 5. ročníku psychiatrické konference konaného
dne 15. 6. 2016, za podmínky úhrady nákladů vzniklých v souvislosti
s užíváním vypůjčených prostor
1941/41RM/2016 - Řízení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov do doby jmenování nového ředitele - příplatek za vedení__________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o příplatku za vedení Ing. Jance Baklíkové v souvislosti s výkonem
funkce statutárního orgánu příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov na období od 1.1.2016 do 30.4.2016 ve stejné
výši, jaká byla stanovena zastupovanému řediteli Správy sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
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1942/41RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475
1. 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 ve výši 46 350 Kč
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 46 350 Kč včetně DPH:
nabíjecí systém pro 25 ks tabletů
1943/41RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
MŠ Petřvaldská___________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570):
poskytovatel dotace:
název operačního programu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání

název projektu:

Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldská
Havířov - Šumbark
maximálně 681 800 Kč
bez spoluúčasti

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

1944/41RM/2016 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice
pro školní rok 2016/2017____________________________________________
Rada města Havířova
povoluje
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro
školní rok 2016/2017
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a
Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017 udělené Radou města Havířova
schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní
rok 2016/2017
uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
výše jmenované škole
1945/41RM/2016 - Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech nemovitostí s Vysokou školou
sociálně správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. a Vyšší
odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s.________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 7 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 ze dne
13. 12. 2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem
Havířovem a Vysokou školou sociálně-správní, Institutem celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s. s účinností od 1. 6. 2016 ve znění přílohy č. 4
2. uzavření dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 822/OŠK/10 ze dne
13. 7. 2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem
Havířovem a Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s.,
s účinností od 1. 6. 2016 ve znění přílohy č. 5
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj, Mgr. Daniela Vachtarčíka, podpisem
dodatku č. 7 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 s Vysokou školou
sociálně-správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. a dodatku
č. 4 smlouvy o nájmu nemovitosti č. 822/OŠK/10 s Vyšší odbornou školou
DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s.
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2016
1946/41RM/2016 - Přímé zadání realizace studia „Akademie III. věku Havířov 2016-2018"____
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z článků III odst. 2 a článku V „Zásad zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ zn. ZS/40/RMH/2015
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přiděluje
veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/32/OŠK/2016 – „Akademie III. věku
Havířov 2016-2018“ Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního
vzdělávání Havířov o. p. s., Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov-Město,
IČO: 25 84 08 86, za nabídkovou cenu za jednoho posluchače na jeden semestr
3.020,- Kč vč. DPH bez odečtení spoluúčasti občana
pověřuje
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“ s Vysokou
školou sociálně správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.,
Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov-Město, IČO: 25 84 08 86
1947/41RM/2016 - VZ/38/OŠK/16 – „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů
v ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“ – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky_______________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/38/OŠK/16
- „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v ZŠ M. Kudeříkové
1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“od společnosti Výtahy – Elektro Žižka spol.
s r.o./ Nové Dvory-Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek/ IČO: 258 50 261
s nabídkovou cenou 610 000 Kč bez DPH (738 100 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/38/OŠK/16 - „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů v ZŠ
M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“ takto:
2. místo: VÝTAHY SILESIA s.r.o./ Mikolajice 71, 747 84/ IČO: 278 11 123
s nabídkovou cenou 666 000 Kč bez DPH (805 860 Kč vč. DPH)
3. místo: DELTA CVS spol. s r.o./Prosečská 189, Proseč nad Nisou, 468 04
Jablonec nad Nisou/ IČO:250 30 272 s nabídkovou cenou 670 000
Kč bez DPH (810 700 Kč vč. DPH)
4. místo: VÝTAHY MORAVA s.r.o./ Dělnická 1388/97a, 735 64 HavířovProstřední Suchá/ IČO: 428 65 441 s nabídkovou cenou 828 000 Kč
bez DPH (1 001 880 Kč vč. DPH)
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ/38/OŠK/16 – „Opravy a výměny zařízení malých nákladních výtahů
v ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E. Holuba 1403/7“
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/38/OŠK/16 – „Opravy a výměny zařízení
malých nákladních výtahů v ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E.Holuba 1403/7“
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2016
1948/41RM/2016 - „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“
rozdělení předmětu plnění na části: ano (2 části – 2 objekty)
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín podpisu smlouvy:
termín předání staveniště:
termín dokončení:
5. základní hodnotící kritérium:

druhá polovina měsíce
června 2016
(stejné pro obě části)
první týden v červenci 2016
(stejné pro obě části)
nejpozději do 21. 8. 2016
(stejné pro obě části)
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (stejné pro obě části)

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 3 000 000 Kč
(bez navýšení, pokud se dodavatel přihlásí na obě části)
- záruka minimálně 60 měsíců (stejné pro obě části)
- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 Kč za účelem zajištění splnění
Povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení (bez navýšení, pokud
se dodavatel přihlásí na obě části)
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7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (stejné pro obě části)
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
(stejné pro obě části)
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (stejné pro obě části)
9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. výměny rozvodů vody,
v minimální hodnotě 800 000 Kč bez DPH / 1 stavba, provedených
uchazečem v posledních 5 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční list) objednatelů
o provedení stavebních prací uvedených v seznamu (bez navýšení, pokud
se dodavatel přihlásí na obě části)
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku (stejné pro obě části)
11. způsob realizace zadávacího řízení:

elektronickou formou s využitím
elektronické aukce pro hodnocení
nabídek

12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Mgr. Daniel Vachtarčík
2. Mgr. Tomáš Ptáček
3. Ing. Martina Dresslerová
4. Mgr. Šárka Suchánková
5. Andrea Miavcová
náhradník: Bc. Ivan Bureš, Mgr. Rudolf Šimek, Ing. Marcela Kasalíková,
Richard Zelina, Gabriela Jandová
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“
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ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2016
1949/41RM/2016 - „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“ – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“
rozdělení předmětu plnění na části: ano (3 části – 3 objekty)
následné zakázky (opce):
ne
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládaný termín podpisu smlouvy:
termín předání staveniště:
termín dokončení:

5. základní hodnotící kritérium:

druhá polovina měsíce
června 2016
(stejné pro všechny tři části)
první týden v červenci 2016
(stejné pro všechny tři části)
1. část MŠ Lípová nejpozději
do 19.8.2016
2. část MŠ Čelakovského nejpozději
do 19.8.2016
3. část ASTERIX nejpozději
do 28. 8. 2016
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (stejné pro všechny
tři části)

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 3 000 000 Kč
(bez navýšení, pokud se dodavatel přihlásí na více částí)
- záruka minimálně 60 měsíců (stejné pro všechny tři části)
- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 Kč za účelem zajištění splnění
Povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení (bez navýšení, pokud
se dodavatel přihlásí na více částí)
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7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (stejné pro všechny tři části)
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán
(stejné pro všechny tři části)
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci (stejné pro všechny tři části)
9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. elektroinstalační práce,
v minimální hodnotě 900 000 Kč bez DPH / 1 stavba, provedených
dodavatelem v posledních 5 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční list) objednatelů
o provedení stavebních prací uvedených v seznamu (bez navýšení,
pokud se dodavatel přihlásí na více částí)
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku (stejné pro všechny tři části)
11. způsob realizace zadávacího řízení:

elektronickou formou s využitím
elektronické aukce pro hodnocení
nabídek

12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Mgr. Daniel Vachtarčík
2. Mgr. Tomáš Ptáček
3. Ing. Martina Dresslerová
4. Aleš Pawlas
5. Andrea Miavcová
náhradník: Bc. Ivan Bureš, Mgr. Rudolf Šimek, Ing. Marcela Kasalíková,
Mgr. Šárka Suchánková, Gabriela Jandová
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“
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ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2016
1950/41RM/2016 - Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova ve znění přílohy
č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 27. 6. 2016,
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení nových Zásad
pro udělování ocenění a Ceny města Havířova
1951/41RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
- kopírovací stroj Minolta EP 1080, inventární číslo DHM 12/22, v pořizovací
ceně 99 076,50 Kč včetně DPH
- počítač AMD 2500+2GB RAM, inventární číslo DHM 49/22, v pořizovací
ceně 42 639 Kč včetně DPH
1952/41RM/2016 - Souhlas zřizovatele s technickým zhodnocením 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 technického zhodnocení budovy střediska Luna – dodávka
a montáž technologie převodu videosignálu do společné TV zásuvky
Z: ředitel DsH, p.o.
T: červen 2016
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1953/41RM/2016 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD 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 uzavření smlouvy o poskytnutí grantu
s Nadací OKD ve výši 70 000 Kč na realizaci projektu „Zahrada nejen
pro seniory“
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana
Dlábka podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD
Z: ředitel DsH, p.o.
T: červen 2016
1954/41RM/2016 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt
„Centrum drogové pomoci" z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016
1955/41RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov_________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedených darů příspěvkovou organizací Městská knihovna
Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
1. druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar - knihy v celkové hodnotě 218,- Kč
Olšarová Michaela, ……………………..…….....
knihy 39ks/2,- Kč, brožury 125ks/1,- Kč,
periodika 15ks/1,- Kč

46

USNESENÍ
ze 41. schůze Rady města Havířova
konané dne 18.05.2016

2. druh a hodnota daru:
poskytovatel daru:
specifikace daru:

věcný dar – hudebniny v celkové hodnotě 20,- Kč
Haroková Hana, ……………………..……...........
hudebniny – notové sešity 10ks/ 2,- Kč

1956/41RM/2016 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných
ve dnech 2. – 3. 9. 2016_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. konání Havířovských slavností statutárního města Havířova ve dnech
2. – 3. 9. 2016 Městským kulturním střediskem Havířov s programem
dle přílohy
2. výši vstupného: dospělí 200 Kč/den, senioři nad 65 let 150 Kč/den,
osoba ZTP a ZTP/P 100 Kč (50%)/den, doprovod ZTP/P a děti do 10 let
zdarma
povoluje
prodloužení produkce konání Havířovských slavností 2016 dne 2. 9. 2016 od
22.00 do 24.00 hodin, 3. 9. 2016 od 00.00 do 01.30 hodin, od 22.00 do 24.00
hodin., 4. 9. 2016 od 00.00 do 01.30 hodin
Z: ředitelka MKS
Havířov
T: 05.09.2016
1957/41RM/2016 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování sociálních
služeb___________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Romana Želonky na funkci vedoucího pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb „Děti, mládež a rodina“
jmenuje
vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb „Děti,
mládež a rodina“ Mgr. Michaelu Ohřálovou, DiS.
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1958/41RM/2016 - Partnerství k projektu Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích
v ČR_____________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s partnerstvím města bez finančního příspěvku se spolkem Moje Hnízdo z. s.
se sídlem Havířov-Životice, U Stavu 309/14, IČ: 032 25 607 k projektu Pilotní
ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
1959/41RM/2016 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Nimnici na Slovensku__
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Nimnici na Slovensku
uskutečněné dne 03.05.2016
1960/41RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24. a 25., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 24. a 25., dle důvodové zprávy a příloh.
1961/41RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny
č. 1 Územního plánu Petřvaldu_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 1 Územního
plánu Petřvaldu v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu
Petřvaldu
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ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu,
tj. Městský úřad Orlová, odbor výstavby
Z: vedoucí OÚR
T: 30.05.2016
1962/41RM/2016 - OŘ/18/EO/16 - „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro
přeúvěrování úvěrů“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru
nejvhodnější nabídky_______________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení OŘ/18/EO/16 - „Poskytnutí úvěru ve výši max.
400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ společnost Všeobecná úverová banka, a.s.,
se sídlem 829 90 Bratislava, Mlynské nivy 1, Slovenská republika,
IČO: 31320155, podnikající na území České republiky prostřednictvím
organizační složky Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha,
se sídlem 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 48550019, pro nesplnění
kvalifikace z důvodů popsaných v příloze č. 1
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/18/EO/16 „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“
společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07 Praha, Na Příkopě 969/33,
IČO: 45317054, s nabídkovou cenou 2 267 944,27 Kč bez DPH vypočítanou
z neúrokových nákladů ve výši 2 000 000 Kč (jednorázový poplatek za
realizaci úvěru) a pevné úrokové sazby 0,024% p.a.
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/18/EO/16 - „Poskytnutí
úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ takto:
2. místo: Československá obchodní banka, a.s., se sídlem 150 57 Praha 5,
Radlická 333/150, IČO: 00001350, s nabídkovou cenou
8 618 392,00 Kč bez DPH vypočítanou z neúrokových nákladů
ve výši 800 000 Kč (jednorázový poplatek za vyhodnocení podkladů
a za zpracování smlouvy) a pevné úrokové sazby 0,70% p.a.
pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem rozhodnutí o vyloučení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a
dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení OŘ/18/EO/16
- „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“
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1963/41RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
IČO 47677287, dne 2.6.2016 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 na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2.

-

bod 5.

-

bod 6.

-

bod 7.

-

Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle
návrhu představenstva dle Přílohy č. 2
Schválení roční účetní závěrky – hlasovat pro schválení účetní
závěrky za rok 2015 dle návrhu představenstva dle Přílohy č.
2 a Přílohy č. 3 Rozdělení zisku – hlasovat pro schválení
rozdělení zisku dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 a
Přílohy č. 4
Schválení auditora pro rok 2016 – hlasovat pro zvolení
auditora pro rok 2016 firmu Auditorská společnost
CONSULT, s.r.o., IČO: 25874705 dle návrhu představenstva
dle Přílohy č. 2
Volba členů představenstva – hlasovat pro zvolení členů
představenstva protinávrhu akcionářů (zástupců obcí)

1964/41RM/2016 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o konání
řádné valné hromady_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO 45193665 (dále jen „společnost“), dne 26. května 2016
od 10.00 hodin do sídla společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava
2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1
ukládá
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
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bod 3.

-

bod 7.

-

bod 8.

-

bod 9.

-

bod 10.

-

bod 11.

-

bod 12.

-

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou
ověřovatelů zápisu a osob ověřených sčítáním hlasů –
hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva
dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3
Schválení
a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2015, výroční zprávy za rok
2015, řádné účetní závěrky za rok 2015 – hlasovat pro
schválení dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a
Přílohy č. 4
b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2015 a nerozděleného
zisku minulých let včetně stanovení výše a způsobu výplaty
podílu na zisku – hlasovat pro schválení dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5
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
Volba 1 člena představenstva – hlasovat pro zvolení člena
představenstva dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a
dle Přílohy č. 7
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
Volba 2 členů dozorčí rady – hlasovat pro zvolení členů
dozorčí rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a dle
Přílohy č. 9
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

s možností použití formy korespondenčního hlasování podle Článku 15 bod 11 Stanov společnosti
1965/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. – poskytnutí informací požadovaných
jediným společníkem_______________________________________________
Rada města Havířova
jako 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 „společnost MRA, s.r.o.“)
bere na vědomí
informace jednatele společnosti MRA, s. r. o. o přijatých opatřeních k eliminaci
vnitřních rizik vyplývajících ze zjištění forenzního auditu hospodaření
společnosti MRA, s. r. o. v letech 2012-2014, provedeného společností
Ernst & Young Audit, s.r.o. v období od 02.03.2015 do 25.03.2015,
a to v rozsahu přílohy č. 2
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1966/41RM/2016 - 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 podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
volí
Předsedu valné hromady:
Skrutátora:
Zapisovatele:
2. ověřovatele zápisu:

Bc. Daniela Pawlase
Ing. Eduarda Heczka
Veroniku Richterovou, DiS.
Mgr. Daniela Vachtarčíka

schvaluje
program jednání valné hromady MRA, s.r.o.:
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
3. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti
1967/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2015___________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
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schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní
agentura s.r.o. za rok 2015 ve znění dle přílohy č. 1
1968/41RM/2016 - 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 2015________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 ve znění
dle přílohy č. 1
1969/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu
na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 a o výsledcích kontrolní
činnosti__________________________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
ve znění dle přílohy
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1970/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření
účetní závěrky za rok 2015__________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 ve znění
dle přílohy č. 1
1971/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2015__
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
Řádnou účetní závěrku za rok 2015 dle přílohy č. 1- 4
1972/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2015
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
orgánům společnosti_______________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo „společnost“)
schvaluje
rozdělení zisku společnosti za rok 2015 vč. stanovení výše, termínu a způsobu
výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění dle upravené
přílohy č. 1
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1973/41RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – změna smlouvy o výkonu funkce jednatele___
Rada města Havířova
jako jediný společník vykonávající podle 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: 64084744, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,
(dále jen „MRA, s.r.o.“)
schvaluje
změnu smlouvy o výkonu funkce jednatele MRA,s.r.o. ze dne 22.12.2014, článku
VIII odst.2 bod 2.1, který nově zní takto: „Paušální částka 30.000,- Kč/měsíčně“
1974/41RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – předložení dokladů požadovaných jediným
společníkem – 2. část______________________________________________
Rada města Havířova
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 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“)
bere na vědomí
1. deník závazků společnosti za období od 1.12.2014 do 31.12.2014 (včetně),
dle přílohy č. 1
2. deník závazků společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (včetně),
dle přílohy č. 2
3. seznam přijatých faktur společnosti za období od 7.3.2016 do 18.4.2016,
dle přílohy č. 3
1975/41RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - odložení valné hromady_____________________________
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 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 „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
schvaluje
1. odložení jednání valné hromady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ze dne 18.05.2016
na 15.06.2016
2. odložení projednání bodů 83. až 87. schváleného programu 41. schůze
Rady města Havířova
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žádá
1. jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o svolání jednání jediného
společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná
hromada“) v termínu dne 15.06.2016 v 11:00 hodin v zasedací místnosti
Rady města Havířova ve 2. patře budovy Radnice, Svornosti 2,
736 01 Havířov-Město s tímto navrženým programem jednání:
1. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné
hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2015
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
5. Vyjádření dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti
2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o účast
na valné hromadě dne 15.06.2016
ukládá
1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli a předsedovi dozorčí rady
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
Z: vedoucí OPS
T: 20.05.2016
2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 15.06.2016 na odbor
kancelář primátora v listinné podobě
Z: jednatel ZÁMEK
Havířov, s.r.o.
T: 25.05.2016
3. vypracovat a předat materiály pro valnou hromadu dne 15.06.2016 na odbor
právních služeb v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .docx
Z: jednatel ZÁMEK
Havířov, s.r.o.
T: 06.06.2016
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4. vypracovat a předat podepsané materiály pro valnou hromadu dne 15.06.2016
na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě
Z: jednatel ZÁMEK
Havířov, s.r.o.
T: 09.06.2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Bc. Ivan BUREŠ
náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/43 194/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

16.05.2016

USNESENÍ
ze 42. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.05.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 42. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.05.2016
1889/42RM/2016 - Zvolení ověřovatele 42. schůze RMH, konané dne 16.05.2016
1890/42RM/2016 - Schválení pořadu 42. schůze RMH, konané dne 16.05.2016
1891/42RM/2016 - ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“ – rozhodnutí o námitkách
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USNESENÍ

z 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.05.2016
1889/42RM/2016 - Zvolení ověřovatele 42. schůze RMH, konané dne 16.05.2016
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 42. schůze Rady města Havířova,
konané dne 16.05.2016
pana Bc. Ivana BUREŠE
1890/42RM/2016 - Schválení pořadu 42. schůze RMH, konané dne 16.05.2016
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 42. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.05.2016
dle přílohy
1891/42RM/2016 - ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“ – rozhodnutí o námitkách
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele RESPECT OSTRAVA, s.r.o., se sídlem 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, Přívozská 134/6, IČO: 25377302, proti rozhodnutí
o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení a proti rozhodnutí o výběru
nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“
ve znění přílohy č. 1
nevyhovuje
námitkám stěžovatele RESPECT OSTRAVA, s.r.o., se sídlem 702 00 OstravaMoravská Ostrava, Přívozská 134/6, IČO: 25377302, proti rozhodnutí o vyloučení
stěžovatele z účasti v zadávacím řízení a proti rozhodnutí o výběru nabídky na
veřejnou zakázku ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“ z důvodů
uvedených v příloze č. 2
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ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí o námitkách stěžovateli a informace o podaných
námitkách všem uchazečům prostřednictvím společnosti RTS, a.s.
Z: vedoucí ORG
T: 16.05.2016

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/50470/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:20

20.06.2016

USNESENÍ
ze 43. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.06.2016

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a
zasedání jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady společnosti
ZÁMEK Havířov, s.r.o.

I. část

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 43. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.06.2016 - I. část
1976/43RM/2016 - Zvolení ověřovatele 43. schůze RMH, konané dne 15.06.2016
1977/43RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů ze 41. schůze RMH, konané dne 18.05.2016
a ze 42. schůze RMH, konané dne 16.05.2016
1978/43RM/2016 - Schválení pořadu 43. schůze RMH, konané dne 15.06.2016
1979/43RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 43. RMH
1980/43RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
1981/43RM/2016 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence
kriminality na léta 2012-2015 v Havířově
1982/43RM/2016 - Žádost o schválení oprav bytu č. 6 na ulici Národní třída 578/6
v Havířově – Měste v jiném než obvyklém rozsahu
1983/43RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1984/43RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,
prominuté poplatky resp. úroky z prodlení
1985/43RM/2016 - Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení zadávacího
řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken
v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“.
1986/43RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – Milan Gregor
1987/43RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Michaela Kořínková
1988/43RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark
1989/43RM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 349 a 350, k.ú. Dolní Suchá
1990/43RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město
1991/43RM/2016 - Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice
Moravskoslezskému kraji
1992/43RM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město
1993/43RM/2016 - Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi
a František Doležal
1994/43RM/2016 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku
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1995/43RM/2016 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3,
k.ú. Bludovice
1996/43RM/2016 - Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11,
Havířov – Těrlicko“
1997/43RM/2016 - Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova, část
města Dolní Suchá“
1998/43RM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,
u velkého rondelu
1999/43RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark
2000/43RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark
2001/43RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi
2002/43RM/2016 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 1234/1, parc.č. 2194/1, parc.č. 2194/5
a parc.č. 2196, k.ú. Havířov-město
2003/43RM/2016 - Výpůjčka pozemků pro účely realizace stavby „Výstavba železniční
zastávky Havířov – Střed“
2004/43RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rekonstrukce silnice
III/4745 ul. Fryštátská“
2005/43RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rozšíření hřbitova
v Havířově - Šumbarku“
2006/43RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí
2007/43RM/2016 - Změna účelu užívání části nemovité věci
Záměr pronájmu části nemovité věci
2008/43RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy
2009/43RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla společnosti
2010/43RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Petra Benešová
2011/43RM/2016 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace
Městská knihovna Havířov
2012/43RM/2016 - Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 12131131 – navýšení dotace
2013/43RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
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2014/43RM/2016 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“ - IOP
2015/43RM/2016 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ - ROP
2016/43RM/2016 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba
č. 11020) – smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících
2017/43RM/2016 -„Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – uzavření Dodatku č.1
k SOD č. 54/OSRM/2016
2018/43RM/2016 - VZ/27/OSRM/2016 – „Úprava Životického potoka v říčním
km 0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004) – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky
2019/43RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek
2020/43RM/2016 - Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
2021/43RM/2016 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“
(stavba č. 16026) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
2022/43RM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě
ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních
železničních spojení“
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USNESENÍ

ze 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.06.2016 – I. část
1976/43RM/2016 - Zvolení ověřovatele 43. schůze RMH, konané dne 15.06.2016_____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 43. schůze Rady města Havířova, konané dne
15.06.2016
pana JUDr. Štefana LANGERA
1977/43RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů ze 41. schůze RMH, konané dne 18.05.2016
a ze 42. schůze RMH, konané dne 16.05.2016___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy ověřovatelů zápisů ze 41. schůze RMH, konané dne 18. května 2016 a
ze 42. schůze RMH, konané dne 16. května 2016
1978/43RM/2016 - Schválení pořadu 43. schůze RMH, konané dne 15.06.2016_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.06.2016 dle
přílohy
1979/43RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 43. RMH________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
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
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1699/36RM/2016 Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území
statutárního města Havířov v r. 2016, uzavřené s dopravcem
ČSAD Havířov a.s.
1921/41RM/2016 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2996/11, k.ú.
Bludovice dohodou
vypouští
ze sledování tato usnesení:
984/20RM/2015
1658/34RM/2016
1698/36RM/2016

1776/37RM/2016
1777/37RM/2016
1780/37RM/2016
1826/39RM/2016
1842/39RM/2016
1849/39RM/2016
1851/39RM/2016
1856/39RM/2016
1896/41RM/2016
1898/41RM/2016
1899/41RM/2016
1904/41RM/2016
1905/41RM/2016
1906/41RM/2016
1931/41RM/2016
1932/41RM/2016

Rekonstrukce bytu č. 13 o velikosti 1+5 na ul. Mládí
1144/22 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti
1+2
Pronájem stavby propagační skříňky
Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti městskou hromadnou
dopravou (MHD) provozovanou dopravcem ČSAD
Havířov a.s. v r. 2015
Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“
Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká
odborná setkání“
„Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“
(stavba č. 14004) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Změna účelu pronájmu částí pozemku parc.č. 922/1, k.ú.
Havířov-město
VZ/19/OSV/16 - „Rekondičně-ozdravné pobyty na
Slovensku pro rok 2016“ – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nabídky
„Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Chrpová
a U Křížů“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Uzavření smluv o umístění a provozování kontejnerů na
použitý textil se společností ADRA, o.p.s. a TextilEco a.s.
ZPŘ/80/ORG/15 – „Výběr pojišťovacího makléře“ rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nabídky
Hromadné očkování psů proti vzteklině v r. 2016
Jmenování člena Občanské komise pro část města
Havířov-Podlesí
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
Havířov Životice
Výměna čipových karet v systému městské hromadné
dopravy Havířov (MHD) za karty ODISka a změna
tarifních podmínek od 1. 6. 2016
Návrh na revokaci usnesení č. 1698/36RM/2016 ze dne
23.3.2016
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Energetické centrum Horní Suchá
Podání žádosti o jednorázovou neinvestiční dotaci ze
státního rozpočtu na rozvoj obce
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1933/41RM/2016
1934/41RM/2016

1935/41RM/2016

1936/41RM/2016
1945/41RM/2016

1947/41RM/2016

1948/41RM/2016
1949/41RM/2016
1953/41RM/2016
1961/41RM/2016
1975/41RM/2016
1891/42RM/2016

Schválení přijetí finančního daru za spolufinancování
licence na vizuální styl projektu „Přeshraniční ekomuzeum
Jastrzębie-Zdrój – Karviná – Havířov“
VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče
a F. Hrubína -- I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ (číslo stavby
9051) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější
nabídky
„Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa –
lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce
„Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa“
- předběžné oznámení veřejné zakázky
Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech nemovitostí s
Vysokou školou sociálně správní, Institutem celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s. a Vyšší odbornou školou
DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s.
VZ/38/OŠK/16 – „Opravy a výměny zařízení malých
nákladních výtahů v ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 a MŠ E.
Holuba 1403/7“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
„Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna elektroinstalace ve třech objektech“ – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD
Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání
změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu
ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - odložení valné hromady
ZPŘ/80/ORG/15 - „Výběr pojišťovacího makléře“ –
rozhodnutí o námitkách

1980/43RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
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 období leden - květen 2016 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov
ve výši 154 000,- Kč na financování projektu „Měření spotřeby nelegálních
návykových látek na základních školách ve městě Havířově“
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uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016
1981/43RM/2016 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence
kriminality na léta 2012-2015 v Havířově______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o plnění opatření vyplývajících z Koncepce
prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově dle přílohy
1982/43RM/2016 - Žádost o schválení oprav bytu č. 6 na ulici Národní třída 578/6
v Havířově – Měste v jiném než obvyklém rozsahu______________________
Rada města Havířova
schvaluje
provedení oprav v bytě č. 6 na ul. Národní třída 578/6 v Havířově – Městě
v rozsahu podle přílohy č. 1 a č.2 tohoto návrhu.
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., (dále MRA, s.r.o.) zajistit provedení
oprav bytu č. 6 na ul. Národní třída 578/6 v Havířově – Městě podle přílohy č. 1
a č. 2
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 1.7.2016
1983/43RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
- č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov- Šumbark,
……………………..,
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici A. S. Puškina 911/1, Havířov-Město,
………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1016/9, Havířov-Město,
………………………,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23, Havířov-Město,
………………………,
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- č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23, Havířov-Město,
………………………,
- č. 85 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov-Šumbark,
……………………….,
- č. 13 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1192/6, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1104/73, Havířov-Podlesí,
……………………….,
- č. 42 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42, Havířov-Město,
…………………………
- č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 939/5, Havířov-Město,
…………………….,
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 728/7, Havířov-Město,
…………………….,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici 17. istopadu 1256/4, Havířov-Podlesí,
……………………..,
- č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov-Šumbark,
……………………..,
- č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22, Havířov-Šumbark,
………………………,
- č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 423/6, Havířov- Šumbark,
………………………,
- č. 22 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov- Podlesí,
………………………,
- č. 19 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov- Podlesí,
………………………,
- č. 34 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov- Šumbark,
……………………..,
- č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 473/11, Havířov- Šumbark,
………………………,
- č. 50 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov- Šumbark,
………………………,
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov- Šumbark,
………………………,
- č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 13 o velikosti 1+4 na ulici Lašská 1156/21, Havířov- Město,
………………………..
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 1.7.2016
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1984/43RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,
prominuté poplatky resp. úroky z prodlení_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společností Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném resp. službách
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1.5.2016, 15.5.2016
a 1.6.2016, dle přílohy č.1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy, č.3
3. prominuté poplatky resp. úroky z prodlení, dle přílohy č.4
1985/43RM/2016 - Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení zadávacího
řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken
v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
záměr zahájit zadávací řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“
schvaluje
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Výměna oken v obytných
domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“, vč. odůvodnění účelnosti ve
znění části A. bodů 1. až 4. přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit odůvodnění významné veřejné zakázky „Výměna oken v obytných
domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“ ve znění přílohy č. 1
1986/43RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – Milan Gregor_________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
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Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí p. Milanu Gregorovi, t. b. ……………..
………………………..
schvaluje
text odpovědi žadateli dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem odpovědi
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2016
1987/43RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Michaela Kořínková______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. ………………………………………….. p. Michaele
Kořínkové, t.b. ………………………………. pod podmínkou, že:
- byt jmenovaná převezme ve stávajícím stavu a jeho opravy provede na své
vlastní náklady
- nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014 s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
1988/43RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, ostatní plocha, o výměře 94 m2,
k.ú. Šumbark, manželům Vratislavu a Zdence Beckovým, …………………,
………………………., za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu
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1989/43RM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 349 a 350, k.ú. Dolní Suchá______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje pozemků parc.č. 349, orná půda, o výměře 1154 m2
a parc.č. 350, ostatní plocha, o výměře 303 m2,, oba v k.ú. Dolní Suchá,
manželům Antonínu a Anně Motlochovým, ………………………………..
………………… za účelem pěstování plodin
1990/43RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420 m2
(výměra bude určena na základě geometrického zaměření) v kat. území Havířovměsto paní Šárce Seidlové, bytem …………………………………….
1991/43RM/2016 - Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice
Moravskoslezskému kraji___________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 19/2RM/2014 ze dne 19.11.2014 ve věci schválení výpůjčky
pozemků v k.ú. Bludovice navazující na budovu Základní umělecké školy
Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,
IČO 70890692 na dobu 15 let
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení č. 28/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 ve věci schválení úplatného
převodu pozemků v k.ú. Šumbark pod stavbou krytého bazénu a pozemku v k.ú.
Bludovice pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka
Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692
a
schválit
1. záměr darování 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 se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím,
pod stavbou krytého bazénu a tělocvičny Moravskoslezskému kraji se sídlem
Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky
zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov k rozvoji sportu
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2. záměr darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2,
parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č.
524/91 o výměře 593 m2, parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m2 a část pozemku
parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem
dle podmínek odborů) v kat. území Bludovice se všemi součástmi a veškerým
příslušenstvím pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka
a navazující na pozemek pod budovou ZUŠ Leoše Janáčka
Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,
IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící
občanům města Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury
1992/43RM/2016 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město_______________
Rada města Havířova
doporučuje
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, výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu bytovému
družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov – Prostřední Suchá,
IČO: 004 15 227, a dalším spoluvlastníkům uvedených na LV č. 2144 dle podílů,
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, dle podílů uvedených na LV č. 2144
1993/43RM/2016 - Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi
a František Doležal________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. výkup pozemku parc.č.554, ost.komunikace o výměře 586 m2 kat. území
Dolní Datyně od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové,
bytem ……………………………………………., manželů Ing. Romana
Stachy a Ing. Yvony Stachové, bytem …………………………..,
………………….. a pana Františka Doležala, bytem …………………….,
……………………… za smluvní cenu 95,- Kč/m2, celkem za kupní cenu
ve výši 55 670,- Kč
2. výkup části pozemku parc.č. 551/2, ost. komunikace o výměře cca 150 m2 kat.
území Dolní Datyně (přesná výměra bude stanovena na základě geometrického
zaměření) od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, bytem
………………………………………………….. za smluvní cenu 95,- Kč/m2,
celkem za kupní cenu ve výši cca 14 250,- Kč
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1994/43RM/2016 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku_______
Rada města Havířova
neschvaluje
pronájem pozemku parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2,
včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě
U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem …………………,
………………….. a pana Martina Balona, bytem ……………………………
………, za nájemné ve výši 40,- Kč/m2 /rok, tj. celkem 106 240,- Kč/ročně,
a to zpětně od 1.9.2014
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit výkup pozemku parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2,
včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě
U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem ………………….,
…………………… a pana Martina Balona, bytem …………………………….
……., za smluvní kupní cenu ve výši 205,- Kč/m2, celkem tedy za 544 480,- Kč,
bez dalších podmínek
1995/43RM/2016 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3,
k.ú. Bludovice_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření dohody o vlastnictví nemovitosti - pozemku parc.č. 1839/3,
ost.plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 , k.ú. Bludovice s panem
Břetislavem Ondrušem, bytem …………………………………………….
v rámci dořešení duplicitního vztahu k pozemku parc.č. 1839/3, k.ú. Bludovice,
za úplatu ve výši 9 000,- Kč
1996/43RM/2016 - Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace
I/11, Havířov – Těrlicko“___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit část usnesení ZMH č. 713/16ZM/2012 v bodě 1), kterým bylo schváleno
přijetí daru části pozemku parc. č. 596/15, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 1202 m2
trvale zastavěné chodníkem, včetně prostoru za chodníkem, dle zaměření
dokončené stavby, do majetku města,
dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
IČ: 000 95 711
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schválit v rámci vypořádání dokončené stavby č. 2093 „Chodník podél
komunikace I/11 Havířov - Těrlicko “ přijetí daru pozemků k.ú. Bludovice,
parc. č. 596/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 803 m2 a parc.č.
596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 425 m2, z majetku dárce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, do majetku obdarovaného,
statutárního města Havířova, vlastníka stavby chodníku umístěného na
pozemcích podél silnice I/11 ul. Těšínská, za dále uvedených omezujících
podmínek, popsaných v článku VII. odstavec 7.1 – 7.6 darovací smlouvy:
7.1 Obdarovaný prohlašuje, že předmět smlouvy potřebuje k plnění svých úkolů
ve smyslu ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a že jej bude využívat výlučně ve veřejném zájmu, konkrétně, že na
pozemcích parc.č. 596/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 803
m2 a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 425 m2
v k.ú. Bludovice bude nadále stavba místní komunikace IV. třídy (chodník) a
zavazuje se, že předmět smlouvy nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat,
s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění,
nepřevede jej do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a
nezatíží během této doby zřízením zástavního práva.
7.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu,
kdykoliv v průběhu deseti let ode dne zapsání vkladu této smlouvy do
katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je
povinen tuto kontrolu strpět.
7.3 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel,
tedy předmět této smlouvy převedl na jinou osobu nebo jej zatížil zástavním
právem, dohodly se smluvní strany na tom, že obdarovaný převede na účet
dárce částku ve výši 100% ceny obvyklé předmětu smlouvy v době porušení
závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100%
ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho převodu na povinného ze
závazku, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o
zjištěném porušení shora uvedeného závazku.
7.4 Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by obdarovaný předmět této
smlouvy pronajal, převede na účet dárce v plné výši sjednané nájemné tak,
jak bylo stanoveno platným smluvním vztahem, nejméně však ve výši
obvyklého nájemného zjištěného znaleckým posudkem, a to ve lhůtě do 60
dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušení shora
uvedeného závazku.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním úhrady dle čl. 7.3 a 7.4 není
dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše úhrad dle odst. 7.3 a 7.4 považuje
za přiměřené a tímto se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu.
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1997/43RM/2016 - Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova, část města
Dolní Suchá“______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit v rámci vypořádání dokončené stavby č. 3068 „Odkanalizování
Havířova, část města Dolní Suchá“ služebnost inženýrské sítě spočívající
v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky na pozemcích
k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2020 v celé výměře 86 m2 a 1ks šachtice a parc.
č. 2022 v celé výměře 101 m2 a 2 ks šachtice, ve prospěch vlastníka nemovité
věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, vůči povinné RNDr. Janě
Wilczkové,………………………………………………………………, hodnota
pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 187) + (500,- x 3) = 24.875,-Kč
1998/43RM/2016 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,
u velkého rondelu__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit část usnesení ZMH č. 430/11ZM/2016, v bodě 2), ze dne 18. 4. 2016,
kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířovměsto, parc. č. 3889 a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů
veřejného osvětlení v rozsahu 109,8 m2, dle GP 1782-33/2011 a služebnost
umístění cyklostezky v rozsahu 263,5 m2, dle GP 1782-32/2011, spočívající
v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat
umístěnou síť a cyklostezku, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě a cyklostezky
vůči povinnému ČR-Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49,
701 26 Ostrava 1, IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene činí
dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 20.000,-Kč + DPH
schválit
1. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 3889
a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení
v rozsahu 109,8 m2, dle GP 1782-33/2011 a služebnost umístění cyklostezky
v rozsahu 263,5 m2, dle GP 1782-32/2011, spočívající v právu oprávněného,
statutárního města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť a cyklostezku,
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami či odstraněním sítě a cyklostezky vůči povinnému
ČR-Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49, 701 26 Ostrava 1,
IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních
předpisů povinného jednorázově 20.000,-Kč + DPH za umístění cyklostezky
a 16.470,- Kč + DPH za umístění veřejného osvětlení
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2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Havířov-město,
parc. č. 3723/1, 3723/3, 3725, 3881, 3883 a to služebnost umístění
podzemního kabelu a zařízení světelné signalizace v rozsahu 537,7m2,
(272,5 m), dle GP 1782-34/2011 a služebnost umístění podzemního kabelu
veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3715/1 a 3725 v rozsahu 52,6 m2,
(23,7 m), dle GP 1782-32/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního
města Havířova, zřídit a provozovat umístěné sítě, vstupovat a vjíždět na
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či
odstraněním sítí, vůči povinnému:
ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 140 00 Praha, Nusle,
IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene je stanovena dle
znaleckého posudku č. 3167-014-2016 zpracovaného Ing. Antonínem
Šimáčkem dne 2. 5. 2016 a činí včetně DPH 22.802,-Kč, s navýšením
o náklady na pořízení posudku ve výši 3.384,-Kč, tj. celkem včetně DPH
jednorázově 26.186,-Kč
1999/43RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark___________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark o výměře 34 m2,
panu Marku Bubenčíkovi, bytem …………………………………………
IČO 75251680 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin,
časopisů, potravin a smíšeného zboží
2000/43RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark o výměře 5 m2,
panu Karlu Szeligovi, bytem …………………………………, IČO 04557174
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin
a smíšeného zboží
2001/43RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 3727, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi, označeného č. 4 s podélným
stáním, ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro společnost MITOJAK Company
s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, Ostrava, IČO: 294 41 889,
za podmínek:
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- na dobu určitou, tj. od 1. 7. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při uzavření nájemní smlouvy, za období od 1. 7. 2016
do 31. 1. 2017 ve výši 15.000,-Kč
- výpovědní lhůta 1 měsíc
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 8. 2016
2002/43RM/2016 - Výpůjčka částí pozemků parc.č. 1234/1, parc.č. 2194/1, parc.č. 2194/5
a parc.č. 2196, k.ú. Havířov-město____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku částí pozemků parc.č. 1234/1 o výměře 688 m2, parc.č. 2194/1
o výměře 69 m2, parc.č. 2194/5 o výměře 59 m2 a pozemku parc.č. 2196
o výměře 786 m2, celkem 1602 m2 v kat. území Havířov-město společnosti
BERNY nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760, IČO 29391903 za účelem
zařízení staveniště, výstavby nových zpevněných ploch, které budou po
kolaudaci převedeny do majetku města, a to na dobu určitou od nabytí právní
moci stavebního povolení na stavbu restaurace rychlého občerstvení KFC
do doby majetkoprávního vypořádání nových zpevněných ploch, maximálně
však na 2 roky
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
2003/43RM/2016 - Výpůjčka pozemků pro účely realizace stavby „Výstavba železniční
zastávky Havířov – Střed“__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“
výpůjčku pozemků v majetku statutárního města Havířova a udělení práva
provést stavbu přístupového chodníku, schodišť k nástupištím, ochrany
kabelového vedení 6 kV, přípojky kabelového vedení NN, veřejného osvětlení
a umístění zařízení staveniště na pozemcích k. ú. Havířov - město, parc.
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č. 2738/1, 2738/5, 2739/1, 2741/1, 2742/1, 2742/2, 2748/1, 2748/11, 2739/4,
2733/1, 2737 v celkovém rozsahu cca 2265 m2, stavebníkovi - Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, IČO: 709 94 234, doba výpůjčky od zahájení stavebních prací, do doby
převodu stavebních objektů veřejného osvětlení, přístupových chodníků
a schodišť do majetku města Havířova
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 8. 2016
2004/43RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/4745
ul. Fryštátská“____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 ul. Fryštátská“
jejímž investorem je Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1,
702 23 Ostrava, IČO 00095711 a spoluinvestorem statutární město Havířov,
zřízení věcného břemene na částech pozemků v majetku města v k. ú. Prostřední
Suchá, parc. č. 2023, 2024, 2758/1, 2773 a 2645/18 a to služebnost umístění
a provozování přeložky podzemního a
nadzemního sdělovacího vedení
v předpokládaném celkovém rozsahu cca 22 m, (44 m2), spočívající v právu
oprávněného – České telekomunikační infrastruktury a.s.,
se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 040 84 063, zřídit a provozovat
umístěnou síť, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami či odstraněním sítě s tím, že služebnost
inženýrské sítě bude vzhledem k přeložce vyvolané stavbou jejímž
spoluinvestorem je město, ohodnocena jednorázovou částkou
ve výši 500,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem budoucí a konečné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016
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2005/43RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rozšíření hřbitova
v Havířově - Šumbarku“____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci realizace stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově–Šumbarku,“
zřízení věcného břemene na částech pozemků v majetku města v k. ú. Šumbark,
parc. č. 2008/54, 2008/197, 2001/2, 1917/1, 1917/2, 2348/1, 2408, 2411/4,
2349/2 a 2001/1 a to služebnost umístění a provozování přeložky VTL
plynovodu SO 501, stavba č. 67054, v rozsahu cca 3414 m2, dle zaměření
dokončené stavby, spočívající v právu oprávněného RWE GasNet, s.r.o., 401 17
Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: 272 95 567, zřídit a provozovat plynárenské
zařízení, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení
s tím, že služebnost inženýrské sítě bude vzhledem k přeložce vyvolané stavbou
jejímž investorem je město, ohodnocena jednorázovou částkou ve výši 500,- Kč
+ DPH a uzavřením nové smlouvy budou ukončeny stávající smlouvy č.
1873/OSM/2012 ze dne 9. 11. 2012 a č. 117/OSM/2012, ze dne 8. 3. 2013
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem budoucí a konečné smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016
2006/43RM/2016 - Pronájem částí nemovitých věcí______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 6,62 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lípová 5, Havířov-Město, p. Gabriele Knyblové, 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 14,50 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lašská 9, Havířov-Město, p. Martinu Smitalovi, jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
81,10 m2 v 1. poschodí budovy č. p. 1541 Národní tř. 14a, Havířov-Město,
p. Vojtěchu Kozákovi, jako kanceláře místní organizace České strany sociálně
demokratické, za podmínek:
- nájemné 217,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2007/43RM/2016 - Změna účelu užívání části nemovité věci
Záměr pronájmu části nemovité věci__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 161,08 m2 v přízemí a 1. poschodí obytného domu
na náměstí Republiky č. p. 570/2, Havířov-Město, nájemci p. Muratu Kreci,
IČO: 01579321, a to v 1. poschodí o výměře 98,17 m2, z původního účelu –
mateřské centrum na účel nový - sklady, šatna a sociální zázemí
pro zaměstnance od 1. 7. 2016, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o
celkové výměře 161,08 m2 v přízemí a 1. poschodí obytného domu na náměstí
Republiky č. p. 570/2, Havířov-Město, spol. CZECH – OV TRADE
spol. s r.o., IČO: 25822217, k provozování kavárny v přízemí a jako sklady,
šatna a sociální zázemí pro zaměstnance v 1. poschodí
2008/43RM/2016 - Výpověď nájemní smlouvy__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci - místnosti 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, p. Jaroslavu Tomíčkovi, IČO: 88232310, z důvodu dluhu
na nájemném a službách
2009/43RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla společnosti_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla společnosti KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, v budově č. p. 144
ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, po dobu trvání nájemního vztahu
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2010/43RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Petra Benešová________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 195,22 m2
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, z nájemce p. Petry
Benešové, IČO: 76631249, na spol. JARJA Czech s.r.o., IČO: 27771962
schvaluje
1. podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu spol. JARJA
Czech s.r.o., IČO: 27771962:
- výměra prostor: 195,22 m2
- účel: kavárna, prodejna květin
- nájemné 1 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2016
- úhrada dluhu spojeného s prodávaným závodem bude provedena
do 31.12.2016
2. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové
výměře 195,22 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,
nájemci spol. JARJA Czech s.r.o., IČO: 27771962, a to části prostor o výměře
37,60 m2 p. Petře Benešové, IČO: 76631249, k provozování prodejny květin
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2011/43RM/2016 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace
Městská knihovna Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit bezúplatný převod hmotného majetku:
2 hornické stejnokroje, inventární číslo 000000029883 a 000000029884,
pořizovací cena 7 250,- Kč/ks, obraz s názvem „Do posledního vzdechu“ (autor
Ivan Titor), inventární číslo 600203200003, pořizovací cena 65 000,- Kč, obraz
s názvem „Potok“ (autor Antonín Kroča), inventární číslo 600203200001,
pořizovací cena 65 000,- Kč, gobelín s názvem „Krajina“ (autor ak. malířka
Dagmar Štefková), inventární číslo 600003200013, pořizovací cena 11 000,- Kč,
a art-protis – Figurální motiv (autor ak. malířka Dagmar Štefková), inventární
číslo 600003200015, pořizovací cena 9 500,- Kč, příspěvkové organizaci
Městská knihovna Havířov, sídlo Havířov-Město, Svornosti 2, IČO: 00601250
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2012/43RM/2016 - Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 12131131 – navýšení dotace______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. etapa“ dle přílohy
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj statutárního města
Havířova podepsat „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131“ o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí pro projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. etapa“
2013/43RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 27.05.2016
dle přílohy
2014/43RM/2016 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“ – IOP_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM
„Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem
Závěrečné zprávy o realizaci IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“
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2015/43RM/2016 - Závěrečná zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ – ROP____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM
„Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy.
2016/43RM/2016 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba
č. 11020) – smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční
služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvy
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
2017/43RM/2016 - „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) – uzavření Dodatku
č.1 k SOD č. 54/OSRM/2016________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu termínu plnění v bodě „doručení návrhu Dokumentace DÚR“ odst. 1
článku IV. Smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru č. 54/OSRM/2016
na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Přednádražní prostor
Havířov“ (číslo stavby 15008) uzavřené se společností DaF - PROJEKT
s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813,
takto: „ - doručení návrhu Dokumentace DÚR objednateli dle článku III odst.
2 písm. a) této smlouvy v termínu do 7 kalendářních týdnů ode dne potvrzení
převodu dotčených nemovitostí na nového vlastníka;“
2. uzavření Dodatku č.1 k SOD č.54/OSRM/2016 se společností DaF –
PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
dle bodu č. 1 tohoto usnesení
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pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
Dodatku č.1 k SOD č.54/OSRM/2016 se společností DaF – PROJEKT s.r.o.,
Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č.1 k SOD č.54/OSRM/2016 se společností DaF PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Z: vedoucí OSRM
T: 06/2016
2018/43RM/2016 - VZ/27/OSRM/2016 – „Úprava Životického potoka v říčním km
0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004) – rozhodnutí o vyloučení
a o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/27/OSRM/16 –
„Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004)
- K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČ: 285 73 994 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu
z důvodů popsaných v příloze č. 2
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/27/OSRM/16 –„Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450 “
(číslo stavby 14004) od společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s.,
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 451 93 118 nabídkovou cenou
1 273 489,00 Kč bez DPH (1 540 921,69 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/27/OSRM/16
–„Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004)
takto:
2. místo: IDVS, a.s. Železničního vojska 1539, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 284 30 484 s nabídkovou cenou 1 646 188,00 Kč bez DPH
(1 991 887,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/27/OSRM/16 – „Úprava Životického
potoka v říčním km 0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004)
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/27/OSRM/16 –„Úprava
Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004)
Z: vedoucí OSRM
T: 06/2016
2019/43RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit v rámci realizace IV. etapy a dalších etap projektu „Odkanalizování částí
města Havířova“:
1. postoupení investorství, tj. bezúplatný převod zpracovaných projektových
dokumentací kanalizačních přípojek zpracovaných na náklady města
budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek a bezúplatný převod vydaných
územních rozhodnutí pro soukromé části kanalizačních přípojek,
2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek včetně
přípojkové šachty budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí
kanalizačních přípojek nejpozději do tří let po uplynutí doby udržitelnosti
projektu,
3. poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky vlastníkům nemovitosti na základě
jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až
100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky
po odečtení cen výkopových prací (dále jen „zápůjčka“) za těchto podmínek:
a) splatnost zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách:
do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč
do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč
do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč
od měsíce následujícího od poskytnutí zápůjčky, s možností předčasného
splacení neuhrazeného zůstatku zápůjčky
b) vlastník připojované nemovitosti před podáním žádosti o zápůjčku
podepsal s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov
a.s.) návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti
c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku Smlouvu o
výstavbě a financování kanalizační přípojky
d) při nedodržení termínů splatnosti zápůjčky (splátek) déle než tři měsíce
bude požadován zákonný úrok z prodlení a nastává splatnost celé zápůjčky
4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky
nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat na své náklady soukromou část
kanalizační přípojky po přípojkovou šachtu města a napojit se na hlavní
kanalizační řad za těchto podmínek:
a) vlastník nemovitosti se zaváže přijmout dar veřejné části kanalizační
přípojky včetně přípojkové šachty vybudované na náklady města
b) v případě, že darovaná část kanalizační přípojky, bude na pozemku města
závazek zřídit pozemkovou služebnost
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c) v případě změny vlastnictví závazek převést práva a povinnosti ze smlouvy
na nového vlastníka
d) uplatnění smluvní pokuty ve výši 25 000 Kč v případě, že vlastník
nemovitosti bezdůvodně nedokončí soukromou část kanalizační přípojky
a nenapojí se na kanalizační řád do 12 měsíců ode dne, kdy bude vydán
kolaudační souhlas
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv
dle bodu 4. usnesení
2020/43RM/2016 - Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa - zahájení
otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa“ (číslo stavby 4002)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

140.000 Kč

5. varianty nabídky:

ne

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

srpen 2016
nejpozději do 150 kalendářních
dnů ode dne předání a převzetí
staveniště

7. základní hodnotící kritérium:
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8. ostatní podmínky:
a) požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o odpovědnosti
za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním v minimální výši
5.000.000 Kč, a to až před podpisem smlouvy se zhotovitelem
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
9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona 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, 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, tj. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon
zeměměřičských činností.
- osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce pro hlavního
stavbyvedoucího
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby pro hlavního
stavby vedoucího nebo pokud nebude hlavní stavbyvedoucí osobou
autorizovanou v daném oboru, je nutno prokázat autorizaci v daném oboru
jinou osobou, která bude muset být přítomna na stavbě při realizaci týkající
se výstavby Cyklostezky Havířov - Žermanická přehrada - 2. etapa
- úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností
podle § 13 odst. 1 písm. a) – c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů.
11. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
12. technické kvalifikační předpoklady:
a) seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně:
- 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky musela být
výstavba lávky nebo mostu v minimální hodnotě 2.200.000 Kč bez DPH
- 1 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky musela být
výstavba komunikace nebo cyklostezky s finálním povrchem
z nestmeleného kameniva v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH
(provedení výstavby lávky nebo mostu, výstavby komunikace nebo
cyklostezky s finálním povrchem z nestmeleného kameniva
v požadovaném rozsahu je možno prokázat i společně stejnou stavební
zakázkou
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího:
- autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce
- autorizace v oboru dopravní stavby v případě, že autorizace v tomto
oboru nebude prokazována jinou osobou
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c) 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. JUDr. René Vašek
Ing. Kateřina Mikulová
3. Ing. Pavel Merta
Mgr. Šárka Suchánková
4. Mgr. Eva Havlů
Mgr. Brigita Kondělková
5. Lucie Jonsztová, DiS.
Bc. Alena Kleinbauerová
14. zadávací lhůta:

90 dnů

15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1
pověřuje
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami
v rozsahu § 71 a násl. zákona
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.
zákona
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení
nabídky dle §76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem 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
2021/43RM/2016 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“
(stavba č. 16026) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad
tělocvičnami“ (stavba č. 16026)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. výši požadované kauce:
70 000 Kč
4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
5. varianty nabídky:

ne

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

polovina července 2016
do 70 dnů ode dne předání
staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. ostatní podmínky:
- předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za
škodu s pojistným plněním v minimální výši 5 mil. Kč před podpisem
smlouvy
- záruka minimálně 60 měsíců
9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. rekonstrukce plochých
střech v minimální hodnotě 2 000 000 Kč bez DPH/1 stavba, provedených
uchazečem v posledních 5 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční listy) objednatelů o
provedení stavebních prací uvedených v seznamu, přičemž minimálně
jedna rekonstrukce ploché střechy musela být provedena systémem
podtlakového kotvení nebo systémem kombinací mechanického a
podtlakového kotvení
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, a to:
a) autorizace v oboru pozemní stavby
b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 3 stavebních zakázek,
přičemž předmětem každé zakázky musela být rekonstrukce ploché
střechy
- osvědčení k provádění systému podtlakového kotvení nebo systému
kombinací mechanického a podtlakového kotvení vydané výrobcem či
dodavatelem systému minimálně pro jednu osobu, která se bude podílet
na plnění části veřejné zakázky týkající se provádění systému kotvení
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12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
13. složení hodnotící komise
členové:
1. Bc. Ivan Bureš
2. Ing. Eva Šillerová
3. JUDr. René Vašek
4. Mgr. Šárka Suchánková
5. Ing. Lenka Krejčová
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Ing. Bohuslav Muras, Ing. Kateřina
Mikulová, Ing. Ondřej Baránek, p. Zdeněk Konečný
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché
střechy nad tělocvičnami“
Z: vedoucí OSRM
T: 6/2016
2022/43RM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě
ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních
železničních spojení“_______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě
Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních
spojení“ předloženým partnerským městem Jastrzębie-Zdrój do Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu
Interreg V-A Česká republika – Polská republika
2. Prohlášení o partnerství na projektu realizovaném z prostředků Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu
Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy
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pověřit primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem
Prohlášení o partnerství na projektu realizovaného z prostředků Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu
Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy
Z: vedoucí OSRM
T: 06/2016

Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/507470/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

20.06.2016

USNESENÍ
ze 43. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.06.2016

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE
a
zasedání jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady společností
ZÁMEK Havířov, s.r.o.

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 43. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.06.2016 – II. část
2023/43RM/2016 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2016
– ZŠ Moravská
2024/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
2025/43RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka
2026/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci v rozsahu větším
než 10 hodin týdně/1 nájemce
2027/43RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Balzacova
2028/43RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Moravská
2029/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov
2030/43RM/2016 - Změna podmínek rekondičně – ozdravných pobytů dětí v roce 2016
2031/43RM/2016 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce ASTERIX
– střediska volného času a zástupkyni statutárního orgánu ZŠ a MŠ
Frýdecká, návrh na stanovení platu ředitelům ZŠ Žákovská, ZŠ F. Hrubína
a ZŠ Mládežnická
2032/43RM/2016 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Školní
2033/43RM/2016 - Řízení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov do doby jmenování nového ředitele
2034/43RM/2016 - Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací
2035/43RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“
2036/43RM/2016 - VZ/46/OŠK/16 – „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2037/43RM/2016 - VZ/47/OŠK/16 – „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
2038/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - Schválení programu jednání valné hromady
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2039/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2015
2040/43RM/2016 - 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 2015
2041/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti
2042/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
2043/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015,
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
orgánům společnosti
2044/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního a s pořízením investičního majetku
2045/43RM/2016 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku
Městského kulturního střediska Havířov
2046/43RM/2016 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a
Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově – výsledek veřejné zakázky č.
VZ/01/MKS/2016 a souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením
komise a okruhem dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku
2047/43RM/2016 - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
– porušení rozpočtové kázně
2048/43RM/2016 - Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
2049/43RM/2016 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční
vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova
sestavená k 31. 12. 2015
2050/43RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 26. – 48.
2051/43RM/2016 - OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro
přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy
2052/43RM/2016 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017
2053/43RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu
Územního plánu Karviná
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2054/43RM/2016 - VZ/42/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů místních komunikací
ul. Chrpová a U Křížů“ - vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
2055/43RM/2016 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2015-2016
2056/43RM/2016 - Návrh na revokaci usnesení č. 1698/36RM/2016 ze dne 23.3.2016 a usnesení
č. 1905/41RM/2016 ze dne 18.5.2016
2057/43RM/2016 - Nařízení, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov
2058/43RM/2016 - Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci
Lučina na opravu hráze chovného rybníka Bedřich 2 v obci Lučina
2059/43RM/2016 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 16.6.2016
2060/43RM/2016 - Změna zástupce města na valných hromadách SmVaK Ostrava, a.s.
– změna usnesení
2061/43RM/2016 - ZPŘ/35/OSRM/16 – „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
2062/43RM/2016 - ZPŘ/36/OSRM/16 – „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,
Havířov-Podlesí“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2063/43RM/2016 - MORYS s.r.o. – návrh na mimosoudní vyrovnání
2064/43RM/2016 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH - změna usnesení
2065/43RM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
2066/43RM/2016 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města
2067/43RM/2016 - Pořízení majetku do vlastnictví města
2068/43RM/2016 - Zrušení usnesení 1616/32RM/2016
2069/43RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai (Litva)
ve dnech 2. 6. – 5. 6. 2016
2070/43RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko
2071/43RM/2016 - Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova
K bodu č. 53 schváleného programu 43. Schůze Rady města Havířova ve věci Záměru poskytnutí
investiční dotace TJ Slovanu Havířov z. s. na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového
stadionu“ v roce 2016 až 2017 nebylo přijato usnesení.
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USNESENÍ

ze 43. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.06.2016 – II. část
2023/43RM/2016 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2016
– ZŠ Moravská____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2016 Základní škole
Havířov – Šumbark Moravská 29/497okres Karviná, příspěvková organizace
(IČO: 70958131), a to takto: dělící stroj do školní jídelny ve výši 90 000 Kč
změnit na pořízení průchozí myčky nádobí do školní jídelny ve výši 130 680 Kč
s dofinancováním z investičního fondu příspěvkové organizace
2024/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení myčky nádobí zn. Winterhalter, typ GS 29, inventární číslo
HIM022/101, v pořizovací ceně 99 259,00 Kč včetně DPH příspěvkovou
organizací města Základní školou Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres
Karviná (IČO: 70958131)
2025/43RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty ředitelky Základní školy Kapitána Jasioka
Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600,
ve dnech 10.- 13. 5. 2016 do Rakouska - Vídně, které se zúčastnila za účelem
studijní cesty na téma funkční inkluzivní vzdělávání pořádané odborem
zahraničních vztahů MŠMT ČR.

37

USNESENÍ
ze 43. schůze Rady města Havířova
konané dne 15.06.2016

2026/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci v rozsahu větším
než 10 hodin týdně/1 nájemce________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 62331248 pronájem části nemovité věci za účelem
krátkodobého využívání, které přesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, těmto
subjektům:
1. TJ Start Havířov, z.s. se sídlem Havířov-Město, M. Kudeříkové 14,
IČO: 62331345 za podmínek:
předmět nájmu: dvě tělocvičny určené ke sportovní činnosti mládeže do 15 let,
výměra prostor: 2 x 375 m²,
doba nájmu: neurčitá od 1. 9. 2016,
nájemné včetně služeb: 200 Kč/hodina/1 tělocvična
poznámka: vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost přerušena, takže
nájemce nebude hradit nájemné
2. společnosti Šmolková s.r.o. se sídlem Soběšovice č. 131, IČO: 29451167
za podmínek:
předmět nájmu: učebna za účelem realizace zdravotního kurzu pro dospělé,
výměra prostor: 60 m²,
doba nájmu: doba určitá od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017,
nájemné včetně služeb: 100 Kč/hodina
2027/43RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Balzacova_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 IČO: 61988685
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora vzdělávání v Mateřské škole Balzacova
437 600 Kč
bez spoluúčasti
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2028/43RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Moravská_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Šumbark, Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora vzdělávání v Mateřské škole Moravská
541 000 Kč
bez spoluúčasti

2029/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení uměleckého díla Dřevěná socha „Žába“, inventární číslo DHM/032/001
v pořizovací ceně 6 000 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací města
Mateřskou školou Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 okres Karviná
(IČO: 61988570)
2030/43RM/2016 - Změna podmínek rekondičně – ozdravných pobytů dětí v roce 2016_______
Rada města Havířova
s c h v a l u j e
1. změnu usnesení RMH čís. 1447/29RM/2015 ze dne 16. 12. 2015 v části
„schvaluje podmínky účasti a organizační zajištění“ vypuštění bodu 1
včetně přílohy č. 1
2. podmínky účasti a organizační zajištění rekondičně - ozdravných pobytů dětí
pro rok 2016 dle přílohy č. 1
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2031/43RM/2016 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce
ASTERIX – střediska volného času a zástupkyni statutárního orgánu
ZŠ a MŠ Frýdecká, návrh na stanovení platu ředitelům ZŠ Žákovská,
ZŠ F. Hrubína a ZŠ Mládežnická_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou
zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 1
schvaluje
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce
ASTERIX - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace
a zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy HavířovBludovice Frýdecká, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární
město Havířov, dle přílohy č. 2, a to pro:
1. Bc. Miroslavu Tureckou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
2. Bc. Zuzanu Novákovou
Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace
3. Danu Tomicovou
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
4. Bc. Yvettu Polákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
5. Bc. Drahomíru Smejkalovou
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
6. Evu Kubeczkovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
7. Mgr. Blanku Gelnarovou
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
8. Ivetu Palowskou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
9. Bc. Renatu Slowikovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
10. Bc. Světluši Svobodovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
11. Bc. Zdeňku Hýžovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
12. Bc. Leonu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
13. Ingrid Kysuckou
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
14. Bc. Šárku Hofrichtrovou
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
15. Mgr. Michaelu Durdiakovou
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
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16. Hanu Santariusovou
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
17. Bc. Janu Šenkovou
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
18. Hanu Binarovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
19. Taťánu Korpesiovou
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
20. Janu Lengsfeldovou
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace
21. Ing. Vieru Horváthovou
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace
22. Mgr. Tomáše Ptáčka
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
23. Mgr. Moniku Gelnarovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace
24. Mgr. Dagmar Kondělkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
25. Mgr. Igora Zaťka
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
26. PaedDr. Václava Hujera
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
27. Mgr. Jiřího Kotašku
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
28. Mgr. Petru Židkovou
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná
29. Mgr. Jiřího Brabce
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace
30. Mgr. Alenu Kubíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
31. Mgr. Ivu Badurovou
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
32. Mgr. Elišku Tomíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace
33. PaedDr. Svatopluka Nováka
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace
34. Mgr. Romana Kaderku
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím HavířovBludovice Selská, příspěvková organizace
35. Mgr. Vladimíra Kosňovského
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
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36. Mgr. Blanku Helštýnovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace
37. Mgr. Dana Stankuše
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
38. Bc. Evu Kiedroňovou
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace od 1. 7. 2016 dle přílohy č. 3, a to:
1. Mgr. Danu Stankuši
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
2. Mgr. Tomáši Ptáčkovi
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
3. Mgr. Ivě Badurové
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
2032/43RM/2016 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Školní_________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

usnesení konkurzní komise dle důvodové zprávy
jmenuje
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Šumbark Školní
1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 MVDr. Martina
Svobodu s tím, že dnem zahájení výkonu pracovní činnosti bude následující
den po ukončení jeho stávajícího pracovního poměru
2033/43RM/2016 - Řízení příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov do doby jmenování nového ředitele____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov vyplatit Ing. Jance Baklíkové odměnu ve výši dle důvodové zprávy
za zastupování ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov v období od 1.1.2016 do 30.4.2016
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2034/43RM/2016 - Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností
od 1. 7. 2016
2035/43RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města Havířova v roce 2016:
I. z mimosportovní sféry v celkové výši
2 665 000 Kč, a to takto:
sociální oblast
- činnost registrovaných sociálních služeb 119 000 Kč dle přílohy č. 1A
- projekty a činnost na podporu aktivit
52 000 Kč dle přílohy č. 1B
související se sociální oblastí
266 000 Kč dle přílohy č. 2
kulturní oblast
školská oblast
385 000 Kč dle přílohy č. 3
oblast partnerských vztahů
20 000 Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality,
23 000 Kč dle přílohy č. 5
protidrogové prevence
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
- podpora integrovaného záchranného
500 000 Kč dle přílohy č. 6A
systému
- zdravotnictví
1 300 000 Kč dle přílohy č. 6B
755 000 Kč dle přílohy č. 7
II. ze sportovní sféry v celkové výši
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a
právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh
č. 1 - 7 tohoto materiálu
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.
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2036/43RM/2016 - VZ/46/OŠK/16 – „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na část veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/46/OŠK/16 - „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“ od společnosti
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54, 747 70 Opava – Komárov,
IČO: 60322195 s nabídkovou cenou:
- část 2 veřejné zakázky – MŠ Čelakovského 1 645 000,00 Kč bez DPH
(1 990 450,00 Kč vč. DPH)
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na část veřejné zakázky
malého rozsahu VZ/46/OŠK/16 - „Výměna elektroinstalace ve třech objektech“
– část 2 – MŠ Čelakovského
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na část
veřejné zakázky malého rozsahu VZ/46/OŠK/16 - „Výměna elektroinstalace ve
třech objektech“ – část 2 – MŠ Čelakovského
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2016
2037/43RM/2016 - VZ/47/OŠK/16 – „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“ – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky______________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/47/OŠK/16 - „Výměna ležatých rozvodů vody v ZŠ“ od společnosti
Zdeněk Hybner – firma VODAŘ, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava – Poruba,
IČO: 15495809 s nabídkovou cenou:
- 1. část veřejné zakázky - ZŠ Moravská
1 923 567,00 Kč bez DPH
(2 327 516,00 Kč vč. DPH)
- 2. část veřejné zakázky - ZŠ Na Nábřeží
623 715,00 Kč bez DPH
(754 695,15 Kč vč. DPH)
pověřuje
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smluv na jednotlivé části veřejné
zakázky malého rozsahu VZ/47/OŠK/16 - „Výměna ležatých rozvodů vody
v ZŠ“
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ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na
jednotlivé části veřejné zakázky malého rozsahu VZ/47/OŠK/16 - „Výměna
ležatých rozvodů vody v ZŠ“
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2016
2038/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - Schválení programu jednání valné hromady____________
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
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 „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
volí
Předsedu valné hromady: Bc. Daniela Pawlase
Zapisovatele: Veroniku Richterovou, DiS.
2. ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Bělicu
schvaluje
program jednání valné hromady ZÁMEK Havířov, s.r.o.:
1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
- o výsledcích kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015, vč. stanovení výše,
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti
2039/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2015__________________________________________
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),
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působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
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“)
schvaluje
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
ve znění dle příloh č.1 až 3
2040/43RM/2016 - 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 2015________________________________________
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
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305
bere na vědomí
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 dle přílohy
2041/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Zpráva 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 ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
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“)
bere na vědomí
zprávu dozorčí rady společnosti:
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015
3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobu ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015
4. o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy
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2042/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015___
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
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění dle příloh č. 1 - č. 4
2043/43RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015,
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
orgánům 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
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“)
schvaluje
1. rozdělení zisku společnosti za rok 2015, vč. stanovení výše, termínu a způsobu
výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti, dle přílohy
2. zvýšení paušální částky měsíční odměny jednatele společnosti na 30 000,- Kč
od 1.7.2016
2044/43RM/2016 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního a s pořízením investičního majetku_________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985,
se sídlem Hlavní tř. 246/31a, Havířov – Město:
1. pořízení investičního majetku – technického vozidla zn. DACIA DOKKER,
1,6 SCe 75 kW/102 k, v předpokládané pořizovací ceně 275 800,-- Kč s DPH
formou zapojení investičního fondu příspěvkové organizace
2. pořízení investičního majetku – 2 ks nosné buňky pro reprosoustavy k digitální
projekci v Letním kině Havířov v předpokládané pořizovací ceně 70.000,-- Kč
bez DPH/1 ks formou zapojení investičního fondu příspěvkové organizace
3. převod finanční částky 445.200,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
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2045/43RM/2016 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku
Městského kulturního střediska Havířov______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného investičního majetku
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 317 985,
sídlo: Hlavní 246/31a, Havířov – Město, formou fyzické likvidace:
1. inv. č. M57 – venkovní pódium
Pořízeno: 26. 5. 1995
Pořizovací cena: 74 700,00 Kč
Zůstatková cena:
0,00 Kč
2. inv. č. M83/14 – TRI SYSTEM ALUR konstrukce
Pořízeno: 23. 9. 1997
Pořizovací cena: 71 000,00 Kč
Zůstatková cena:
0,00 Kč
2046/43RM/2016 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a
Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově – výsledek veřejné zakázky
č. VZ/01/MKS/2016 a souhlas s podmínkami zadávacího řízení, složením
komise a okruhem dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
závěr hodnotící komise k veřejné zakázce č. VZ/01/MKS/2016, zjednodušené
podlimitní řízení „Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu
Radost a Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově“ – zrušení veřejné zakázky
dle přílohy
souhlasí
s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem
dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění fyzické ostrahy
majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu Petra
Bezruče v Havířově“ příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov
1. rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ano (2 části)
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. varianty nabídky:

ne
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5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:

září 2016
smlouva na dobu neurčitou

6. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena

7. další podmínky:
- před podpisem smlouvy předložení pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti
za škodu s pojistným plněním minimální výši 1.000 000,-- Kč
- dodavatel nebude moci při plnění předmětu veřejné zakázky využít
subdodavatele na každodenní fyzickou ostrahu objektu a pravidelný kontrolní
výjezd
- připustit valorizaci smluvní ceny formou procentuálního zvýšení, které by
odpovídalo navyšování minimální mzdy v důsledku změny zákona
o minimální mzdě
8. základní kvalifikační předpoklady:
dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
9. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky; zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
10. technické kvalifikační předpoklady:
- pro část 1: ostraha Kulturního domu Radost - seznam významných služeb
obdobného charakteru, tj. ostraha majetku s obdobným technickým
vybavením (EZS, EPS s napojením na centrální pulty, vzduchotechnika)
a velikostí objektu min. 2000 m² po dobu nejméně 1 roku, poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně tři osvědčení objednatelů o poskytnutí služby
uvedené v seznamu
- pro část 2: ostraha Kulturního domu Petra Bezruče - seznam významných
služeb obdobného charakteru, tj. ostraha majetku s obdobným technickým
vybavením (EZS, EPS s napojením na centrální pulty, vzduchotechnika)
a velikostí objektu min. 5000 m² po dobu nejméně 1 roku, poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož
přílohou musí být minimálně tři osvědčení objednatelů o poskytnutí služby
uvedené v seznamu
- pro obě části: doklad o vlastnictví zásahového vozidla, s GPS ve vozidle
pro doložení kontrol četností zásahovou jednotkou
11. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
12. způsob realizace zadávacího řízení:
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listinnou formou

13. složení hodnotící komise:
člen:
1. Ing. Eduard Heczko
2. Bc. Ivan Bureš
3. Mgr. Daniel Vachtarčík
4. Ing. Bohuslav Muras
5. Ing. Martina Dresslerová
6. Mgr. Yvona Dlábková

náhradník:
JUDr. Štefan Langer
Bc. Alena Olšoková
Mgr. Tomáš Ptáček
Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Marcela Kasalíková
Mgr. Jiří Pasz

14. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
2047/43RM/2016 - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
– porušení rozpočtové kázně_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek veřejnosprávní kontroly provedené ve dnech 19. 4. 2016 a 20. 4. 2016
kontrolní skupinou oddělení kontroly Magistrátu města Havířova dle přílohy č. 1
tohoto materiálu
ukládá
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Tajovského
1156/1, Havířov - Podlesí (IČO: 00 84 74 70) odvod ve výši 44 158,00 Kč
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
ukládá
odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova zaslat SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb oznámení o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova
Z: vedoucí OSV
T: červen 2016
2048/43RM/2016 - Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zřízení registrované sociální služby nízkoprahového zařízení po děti
a mládež provozované společností DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s. se sídlem
Havířov, Haškova 1522/3, IČ: 630 24 730 s finanční spoluúčastí města
minimálně ve výši 25 % oprávněné provozní ztráty ročně dle předem
projednaného položkového rozpočtu v Komisi pro plánování sociálních služeb
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2049/43RM/2016 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční
vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova
sestavená k 31. 12. 2015_____________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání
města Havířova za rok 2015 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. 2015,
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 2015 ve výši 29 048 340,00 Kč
na ZBÚ města,
Z: ředitel MRA, s. r. o.
T: 30. 6. 2016
2. řediteli MRA, s. r. o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském
výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s. r. o.) za rok 2015 po zdanění
ve výši 23 355 490,26 Kč na ZBÚ města,
Z: ředitel MRA, s. r. o.
T: 30. 6. 2016
3. řediteli TSH, a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob
z hospodářské činnosti (TSH, a. s.) za rok 2015 ve výši 38 760,00 Kč
na ZBÚ města,
Z: vedoucí OKS
T: 30. 6. 2016
4. řediteli TSH, a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské
činnosti (TSH, a. s.) za rok 2015 po zdanění ve výši 165 907,58 Kč na ZBÚ
města,
Z: vedoucí OKS
T: 30. 6. 2016
5. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené
k 31. 12. 2015.
Z: vedoucí EO
T: 30. 6. 2016
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova
sestavené k 31. 12. 2015.
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2050/43RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 26. – 48.___
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 47. a 48., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 47. a 48, dle důvodové zprávy
schválit
a) rozpočtová opatření č. 26. – 46., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 24. – 48. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2016:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
1 702 929,25 tis. Kč
z toho:
tř. 1 - daňové příjmy
911 904,66 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy
27 091,90 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy
3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery
760 432,69 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho:
odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor správy a rozvoje majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho:
MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
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1 630 615,53
1 333 134,31
791,90
27 968,41
440,00
50,00
213 540,50
6 050,87
270 826,43
257 096,00
78 828,10
468 821,10
8 721,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

297 481,22
1 104,00
1 021,00
993,00
1 263,00
999,00
799,00
1 382,00
1 183,00
1 740,00
945,00
2 565,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času
Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho:
dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech
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926,00
1 002,00
1 089,00
825,00
819,00
738,00
672,00
918,00
627,00
3 927,44
3 585,00
3 621,60
4 155,18
3 576,52
2 534,64
2 883,00
3 282,30
4 078,24
3 693,40
3 430,50
6 029,88
6 837,60
1 486,94
2 756,90
1 115,40
4 067,64
3 024,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

35 270,44 tis. Kč
19 316,00 tis. Kč
39 028,76 tis. Kč
15 000,84 tis. Kč
35 446,00 tis. Kč
30 723,00 tis. Kč
37 000,00 tis. Kč
-72 313,72
0,00
-112 540,00
+40 226,28

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2051/43RM/2016 - OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč
pro přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č.
OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování
úvěrů“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Komerční banka, a. s., se
sídlem 114 07 Praha, Na Příkopě 969/33, IČO: 45317054
schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši max. 400 000 000 Kč se společností
Komerční banka, a. s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku, podpisem smlouvy o úvěru ve výši max. 400 000 000 Kč se společností
Komerční banka, a. s., IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1
uložit zajistit uzavření smlouvy o úvěru
Z: vedoucí EO
T: 8. 7. 2016
2052/43RM/2016 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017_____
Rada města Havířova
schvaluje
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok
2017“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2017“,
který je přílohou předkládaného materiálu.
2053/43RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání
návrhu Územního plánu Karviná_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání Územního plánu
Karviná v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k veřejnému projednání Územního plánu Karviná
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ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Karviná, tj. Magistrátu
města Karviné, odboru rozvoje
Z: vedoucí OÚR
T: 23.06.2016
2054/43RM/2016 - VZ/42/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů místních komunikací
ul. Chrpová a U Křížů“ - vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu____________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
společnost AZ – STAV stavební a obchodní spol. s r.o., IČ: 258 31 283,
Okolnice 203/17, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, z důvodu nedodání
kvalifikačních předpokladů
zadává
zakázku č. VZ/42/OKS/16 na stavební práce „Plošná oprava povrchů místních
komunikací ul. Chrpová a U Křížů“ uchazeči STRABAG a.s., odštěpný závod
Ostrava, oblast východ, IČ: 608 38 744, Polanecká 827, 721 08 Ostrava –
Svinov, s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena s nabídkovou cenou
1 371 000,- Kč bez DPH (1 658 910,- Kč vč. DPH), termínem provedení
prací 14 kalendářních dnů a záruční lhůtou 36 měsíců
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
Z: vedoucí OKS
T: 6/2016
2055/43RM/2016 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2015-2016_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období
od 1.11.2015 - 31.3.2016 v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 1
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2056/43RM/2016 - Návrh na revokaci usnesení č. 1698/36RM/2016 ze dne 23.3.2016 a usnesení
č. 1905/41RM/2016 ze dne 18.5.2016__________________________________
Rada města Havířova
revokuje
1. Usnesení RMH č. 1698/36RM/2016 ze dne 23. 3. 2016, kterým neschválila
použití částky ve výši 1 681 483 Kč (rozdíl tržeb, dotace a nákladů) k dokrytí
celkové prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. vzniklé plněním
závazku veřejné služby k zajištění MHD v Havířově v r. 2015 a kterým uložila
dopravci ČSAD Havířov a.s. vrátit tuto částku na účet statutárního města
Havířova v termínu 04/2016
2. Usnesení RMH č.1905/41RM/2016 ze dne 18. 5. 2016, kterým neschválila
návrh na revokaci usnesení RMH č. 1698/36RM/2016 ze dne 23.3.2016 a
uložila provést započtení částky 1 681 483 Kč proti pohledávce dopravce – tj.
snížit o tuto částku zálohovou platbu města Havířova na úhradu ztráty
dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2016 (T:06/2016)
schvaluje
použití částky ve výši 1 681 483 Kč (rozdíl tržeb, dotace a nákladů) k dokrytí
celkové prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. vzniklé plněním
závazku veřejné služby k zajištění MHD v Havířově v r. 2015
ukládá
navýšit zálohovou platbu města Havířova na úhradu prokazatelné ztráty dopravce
ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov v r. 2016 o částku ve výši
1 681 483 Kč nevyplacenou v platbě za 06/2016.
Z: vedoucí OKS
T: 07/2016
2057/43RM/2016 - Nařízení, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov_______________
Rada města Havířova
vydává
nařízení, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Havířov uvedené v příloze č. 1
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2058/43RM/2016 - Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci
Lučina na opravu hráze chovného rybníka Bedřich 2 v obci Lučina________
Rada města Havířova
neschvaluje
poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Lučina,
IČ 18050328, v roce 2016 ve výši 20 000,-Kč z důvodu, že se jedná o spolek,
který nevykonává svou činnost na území statutárního města Havířova,
a předmětný rybník je na území jiné obce
2059/43RM/2016 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 16.6.2016___
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem
Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO 45192081 (dále jen „společnost“)
dne 16.6.2016 od 10:15 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s.,
Skalní 1088, Hranice I -Město
2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1
3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
bod 2.

-

bod 3.

-

bod 4.

-

bod 5.

-

bod 6.

-

Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1
Přednesení a projednání výroční zprávy společnosti za rok 2015
včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení
zisku společnosti za rok 2015 – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1,
Přílohy č. 2, Přílohy č. 3, Přílohy č. 4, Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6
Přednesení a projednání zprávy auditora a výroku auditora
o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti
za účetní období roku 2015 včetně zprávy společnosti o stavu
jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami – vzít na
vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 7
Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady společnosti
o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady společnosti
k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2015
a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku
společnosti za účetní období roku 2015, stanovisko dozorčí rady
společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 8
Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku
2015 – hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5
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bod 7.

-

bod 8.

Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku
společnosti za účetní období roku 2015 – navrhnout částku
35 002 550 Kč k výplatě podílu na zisku a zbývající část zisku
převést do nerozděleného zisku minulých let
Určení auditora společnosti dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období roku
2016 - hlasovat pro určení auditora dle návrhu představenstva dle
Přílohy č. 1

2060/43RM/2016 - Změna zástupce města na valných hromadách SmVaK Ostrava, a.s.
– změna usnesení__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665
schválit změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014
o delegování zástupců města pro volební období 2014/2018 na valné hromady
společností, v nichž má město majetkovou účast, v části bodu 3. takto:
„3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 45193665,
členy ZMH: Mgr. Tomáše Ptáčka a náhradníka Ing. Eduarda Heczka“
2061/43RM/2016 - ZPŘ/35/OSRM/16 – „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky_______________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov-Šumbark“ společnosti:
- Hornosušská stavební s.r.o., se sídlem 735 35 Horní Suchá, Chrost 986/11,
IČO: 01573870
- STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o., se sídlem 742 23 Bolatice – Borová,
Okružní 171, IČO: 27785858,
pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v
zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto materiálu, tj.
ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/35/OSRM/16 „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark“ od společnosti
BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36 Bruzovice 88, IČO: 26807947,
s nabídkovou cenou 4.936.506,04 Kč bez DPH (5.973.172,31Kč včetně DPH)
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2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark“ takto:
2. místo:

OMLUX, spol. s.r.o., se sídlem 725 28 Ostrava, Lhotka,
Pod Vysílačem 422/31, IČO: 61944840, s nabídkovou cenou
5.409.884,99 Kč bez DPH (6.545.960,84 Kč včetně DPH)

3. místo:

HAOSPOL s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
U Hřiště 775/12, IČO: 25855506, s nabídkovou cenou
5.961.351,00 Kč bez DPH (7.213.235,00 Kč včetně DPH)

4. místo:

MILIMEX s.r.o. - organizační složka, odštěpný závod
zahraniční právnické osoby, se sídlem 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, Daliborova 648/38,
IČO: 29454379, s nabídkovou cenou
5.972.530,90 Kč bez DPH (7.226.762,39 Kč včetně DPH)

5. místo:

INTOZA s.r.o., se sídlem 709 00 Ostrava, Hulváky,
Varšavská 1583/99, IČO: 25873261, s nabídkovou cenou
6.392.649,93 Kč bez DPH (7.735.106,42 Kč včetně DPH)

6. místo:

MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem 700 30 Ostrava, Zábřeh,
V Poli 904/16 IČO: 27776506, s nabídkovou cenou
6.486.261,72 Kč bez DPH (7.848.376,68 Kč včetně DPH)

7. místo:

SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., se sídlem 735 06
Karviná, Nové Město, Bohumínská 1878/6, IČO: 48393835,
s nabídkovou cenou 6.871.131,29 Kč bez DPH (8.314.068,86
Kč včetně DPH)

pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
rozhodnutí o vyloučení uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
smlouvy o dílo a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení
ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark“
ukládá
1. zveřejnit rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
na profilu zadavatele
Z: vedoucí OPS
T: do 23.06.2016
2. předložit smlouvu k podpisu
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Z: vedoucí OSRM
T: 7/2016

2062/43RM/2016 - ZPŘ/36/OSRM/16 – „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,
Havířov-Podlesí“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/36/OSRM/16 „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí“ od společnosti
BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36 Bruzovice 88, IČO: 26807947,
s nabídkovou cenou 2.724.050,47 Kč bez DPH (3.296.101,07 Kč včetně DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí“ takto:
2. místo:

ČESTAV PLUS, s.r.o., se sídlem 739 14 Ostravice 60,
IČO: 28587014, s nabídkovou cenou 3.045.883,10 Kč bez
DPH (3.685.518,55 Kč včetně DPH)

3. místo:

TURČINA s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
Budovatelů 771/1, IČO: 25886550, s nabídkovou cenou
3.194.991,80 Kč bez DPH (3.865.940,08 Kč včetně DPH)

4. místo:

CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava,
Přívoz, Kosmova 1126/17, IČO: 25357603, s nabídkovou cenou
3.207.530,29 Kč bez DPH (3.881.111,65 Kč včetně DPH)

5. místo:

INTOZA s.r.o., se sídlem 709 00 Ostrava, Hulváky,
Varšavská 1583/99, IČO: 25873261, s nabídkovou cenou
3.220.605,01 Kč bez DPH (3.896.932,06 Kč včetně DPH)

6. místo:

MEROPS spol. s r.o., se sídlem 735 62 Český Těšín, Mosty,
Strojnická 374, IČO: 25394282, s nabídkovou cenou
3.392.458,96 Kč bez DPH (4.104.875,34 Kč včetně DPH)

7. místo:

HAOSPOL s.r.o., se sídlem 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
U Hřiště 775/12, IČO: 25855506, s nabídkovou cenou
3.410.135,00 Kč bez DPH (4.126.264,00 Kč včetně DPH)

8. místo:

MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem 700 30 Ostrava, Zábřeh,
V Poli 904/16, IČO: 27776506, s nabídkovou cenou
3.491.294,29 Kč bez DPH (4.224.466,09 Kč včetně DPH)

pověřuje
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování
spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí“
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ukládá
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
Z: vedoucí OPS
T: do 23.06.2016
2. předložit smlouvu k podpisu

Z: vedoucí OSRM
T: 7/2016

2063/43RM/2016 - MORYS s.r.o. – návrh na mimosoudní vyrovnání_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.2.2016, č.j. 6 To 409/2015, dle
kterého statutární město Havířov má požadovat náhradu škody v celkové výši
2 435 946 Kč po společnosti MORYS s.r.o. se sídlem Paskov, Rudé armády 247,
PSČ 739 21, IČO 42864771 (dále jen „MORYS s.r.o.“) dle Přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. návrh společnosti MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání náhrady škody na
veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946 Kč úhradou částky 1 000 000 Kč
dle Přílohy č. 2
2. stanovisko advokáta města Mgr. Radima Struminského k návrhu
MORYS s.r.o. na úhradu 1 000 000 Kč jako mimosoudní vyrovnání náhrady
škody na veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946 dle Přílohy č. 3
neschválit návrh předložený společností MORYS s.r.o. na mimosoudní
vyrovnání náhrady škody vzniklé na veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946
Kč uhrazením částky 1 000 000 Kč
schválit pokračování v soudních sporech o náhradu škody vedených u Okresního
soudu ve Frýdku-Místku, sp. zn. 17 C 100/2014 (elektrozvaděče) a sp. zn. 114 C
115/2014(svítidla)
2064/43RM/2016 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH - změna usnesení
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.7.2016 změnu usnesení RMH čís. 589/13RM/2015 ze dne
22.4.2015 v části svěřuje takto:
… v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, odboru správy a rozvoje majetku MMH:
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst vč.
podepisování smluv o nájmu
rozhodování 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, max. však
na dobu 24 měsíců, včetně rozhodování o uzavírání dodatků k těmto
smlouvám o prodloužení doby nájmu, max. však o 12 měsíců, vč.
podepisování smluv o nájmu
rozhodování 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, na dobu nezbytně nutnou, max.
však na dobu 24 měsíců, včetně rozhodování o uzavírání dodatků
k těmto smlouvám o prodloužení doby výpůjčky, max. však o 12
měsíců, vč. podepisování smluv o výpůjčce
rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města
za účelem umístění předzahrádky, vč. podepisování smluv o výpůjčce
rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města
po dobu výstavby parkovacích míst, na dobu nezbytně nutnou, max.
však na dobu 24 měsíců, včetně rozhodování o uzavírání dodatků
k těmto smlouvám o prodloužení doby výpůjčky, max. však o 12
měsíců, vč. podepisování smluv o výpůjčce
rozhodování 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, včetně rozhodování o uzavírání dodatků k těmto
smlouvám o prodloužení doby výpůjčky, max. však o 12 měsíců, vč.
podepisování smluv o výpůjčce
rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po
dobu od zahájení realizace zateplení fasád obytných domů na dobu 15
let, vč. podepisování smluv o výpůjčce
rozhodování 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, vč. podepisování smluv rozhodnutí
rozhodování 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, vč. podepisování rozhodnutí
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, ve zněn pozdějších předpisů
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ukládá
předložit k podpisu primátorovi města pověření pro vedoucího odboru správy
a rozvoje majetku MMH
- k podpisu smluv dle bodů 1 až 7 usnesení,
- k podpisu rozhodnutí dle bodu 8 a 9 usnesení a
- k podepisování prohlášení vlastníka dle bodu 10 usnesení
Z: vedoucí OPS
T: 1.7.2016
2065/43RM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky
na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky
nemovitosti:
Marta Kobierská, ……………………………………………………..
Výše zápůjčky ……………………..
Splatnost zápůjčky 36 měsíců
Radim Slivka, ………………………………………………………..
Výše zápůjčky ………………………
Splatnost zápůjčky 18 měsíců
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku podpisem smlouvy o zápůjčce
Z: vedoucí EO
T: 07/2016
2066/43RM/2016 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města______________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého
majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 - systém
evidence docházky ASEP, rok pořízení 1999, pořizovací cena 214 732,- Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení
dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě
ORJ 06 – organizační odbor služební osobní automobil Škoda Superb sedan,
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RZ 3T6 6663, VIN TMBBR63U269108866, rok pořízení 2005, pořizovací cena
782 900,- Kč vč.DPH, který bude na základě veřejné zakázky předán prodejci
k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu
2067/43RM/2016 - Pořízení majetku do vlastnictví města_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města:
1) pořízení 1 ks osobního automobilu Škoda Octavia Sedan
2) pořízení docházkového systému pro evidenci a vyhodnocení docházky se
systémem bezkontaktních čipů pro otevírání dveří
3) pořízení ručního čistícího stroje
2. výjimku ze Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:
1) z článku II, odst. 4., bod 4.2. a odst. 8., písm. a) v případě realizace veřejné
zakázky na nákup osobního automobilu Škoda Octavia Sedan
2) z článku III, odst. 2 v případě pořízení ručního čistícího stroje s tím, že ruční
čistící stroj zn. Glutton 2211E bude pořízen od HAITECO CZ s.r.o.
(IČ: 259 22 190), Na Štěpnici 485, Ústí nad Orlicí za cenu 470 828,40 Kč
bez DPH
2068/43RM/2016 - Zrušení usnesení 1616/32RM/2016____________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova č. 1616/32RM/2016 ze dne 10.2.2016
2069/43RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai (Litva)
ve dnech 2. 6. – 5. 6. 2016____________________________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj
města Mgr. Daniela Vachtarčíka, člena Zastupitelstva města Havířova Bc. Marka
Plawneho a členky Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Mgr. Hany Šimkové do města Mažeikiai (Litva), která se uskutečnila ve
dnech 2. – 5. června 2016 v rámci 5. Mezinárodního festivalu kovářského umění.
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2070/43RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko__________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš
v Chorvatsku ve dnech 01. 07. – 05. 07. 2016 pro Bc. Ivana Bureše, náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj a Petera Hrabčáka, člena Rady města Havířova
a člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH na
„Slavnostní zahájení 50. Festivalu Dalmatských Kapel“
2071/43RM/2016 - Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 27. června 2016 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle upravené přílohy

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

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

K bodu č. 53 schváleného programu 43. Schůze Rady města Havířova ve věci Záměru poskytnutí
investiční dotace TJ Slovanu Havířov z. s. na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového
stadionu“ v roce 2016 až 2017 nebylo přijato usnesení.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/56074/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:20

01.07.2016

USNESENÍ
ze 44. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.06.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 44. schůzi Rady města Havířova, konané dne 29.06.2016
2072/44RM/2016 - Zvolení ověřovatele 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016
2073/44RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 43. schůze RMH, konané dne 15.06.2016
2074/44RM/2016 - Schválení pořadu 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016
2075/44RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 44. RMH
2076/44RM/2016 - Příprava Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově
2077/44RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2078/44RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2079/44RM/2016 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov
– III. Etapa - zahájení otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce
2080/44RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů
2081/44RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2082/44RM/2016 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Ludmila Hazuková
2083/44RM/2016 - Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice
III/4745 Havířov – U Šimaly“– změna usnesení
2084/44RM/2016 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby
„Oprava mostu Na Hliníkách“
2085/44RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků k.ú. Havířov- město a k.ú. Prostřední Suchá
pro přístup přes pozemky pro provádění stavby „ Silnice III/4746
– rekonstrukce mostu ev.č. 4746 – 1 přes trať ČD v obci Havířov“
2086/44RM/2016 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město
2087/44RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 4079/1, 4166/1,
k.ú. Havířov - město
2088/44RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
2089/44RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k části pozemku parc.č. 1494/14,
k.ú. Šumbark
2090/44RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby „Park za KD
Radost Havířov“
2091/44RM/2016 - Záměry pronájmu části nemovitých věcí
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2092/44RM/2016 - Zrušení zásad, metodiky a pravidel pronájmu nebytových prostor v majetku
statutárního města Havířova
Zásady pronájmu částí nemovitých věcí v budovách v majetku statutárního
města Havířova
2093/44RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v Městském podnikatelském centru
2094/44RM/2016 - Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o další nájemkyni
2095/44RM/2016 - „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“(stavba č. 16020) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
2096/44RM/2016 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“
(stavba č. 16026) - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2097/44RM/2016 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování
sociálních služeb
2098/44RM/2016 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova
2099/44RM/2016 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2016
2100/44RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
2101/44RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
2102/44RM/2016 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků na třídu za školní rok 2015/2016
2103/44RM/2016 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. 9. 2016
2104/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Horymírova
2105/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Havířov-Město Lípová 15
2106/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Mládí
2107/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Přímá
2108/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Radniční
2109/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Resslova
2110/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ „U kamarádů“
2111/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ U Topolů
2112/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Čs. armády
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2113/44RM/2016 - Rekonstrukce čelní stěny (VÚH) „Výměna horní prosklené stěny
Víceúčelové haly Havířov“ – posouzení podmínek zadávacího řízení,
složení komise a okruhu dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu
2114/44RM/2016 - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného
regionálního operačního programu
2115/44RM/2016 - Souhlas se zapojením do projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby
50+ s využitím inovativního komunitního modelu“ prostřednictvím České
asociace pečovatelské služby
2116/44RM/2016 - Přidělení 9 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v
České republice, z.s.
2117/44RM/2016 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období leden – květen 2016
2118/44RM/2016 - Žádost Evy Bolgáčové o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1
2119/44RM/2016 - Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním
úseku silnice I/11
2120/44RM/2016 - Změna organizace dopravy na MK ul. Československé armády,
J. Wericha a Svornosti v Havířově
2121/44RM/2016 - „Plošná oprava povrchu místní komunikace ul. Na Nábřeží“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
2122/44RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku
2123/44RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic
2124/44RM/2016 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu
řádné valné hromady konané dne 26.5.2016
2125/44RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – úprava měsíční odměny jednatele společnosti
2126/44RM/2016 - Změna pověření k podepisování dokumentů
2127/44RM/2016 - Změna člena hodnotící komise u veřejné zakázky OŘ/30/OSRM/16
– „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“
a OŘ/60/OSRM/16 – „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada
- 2. etapa“
2128/44RM/2016 - Mimořádné termíny konání schůze RMH a zasedání ZMH
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2072/44RM/2016 - Zvolení ověřovatele 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016_____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 44. schůze Rady města Havířova, konané
dne 29.06.2016
paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU
2073/44RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 43. schůze RMH, konané dne 15.06.2016_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu ze 43. schůze RMH, konané dne 15. června 2016
2074/44RM/2016 - Schválení pořadu 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 44. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.06.2016 dle
přílohy
2075/44RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 44. RMH________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
920/18RM/2015
1753/36RM/2016

Zřízení pozemkové služebnosti
Provedení interního auditu
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
19/2RM/2014
1921/41RM/2016
1922/41RM/2016
1925/41RM/2016
1930/41RM/2016
1986/43RM/2016
2017/43RM/2016
2021/43RM/2016
2053/43RM/2016

Výpůjčka a převod pozemků Moravskoslezskému kraji
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2996/11, k.ú.
Bludovice dohodou
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Pronájem a výpůjčka částí nemovitých věcí v objektu
Radnice
Přijetí věcného daru obrazu do majetku města
Přidělení jiného obecního bytu – Milan Gregor
„Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008) –
uzavření Dodatku č.1 k SOD č. 54/OSRM/2016
„ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad
tělocvičnami“ (stavba č. 16026) – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému
projednání návrhu Územního plánu Karviná

2076/44RM/2016 - Příprava Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově_____
Rada města Havířova
pověřuje
členy pracovní skupiny přípravou Koncepce prevence kriminality na léta 2017 –
2020 v Havířově, včetně Strategie protidrogové politiky ve městě na toto období
ve složení:
- Ing. Bohuslav Muras – ředitel Městské policie Havířov
- npor. Mgr. Petr Čížek – Policie ČR, vedoucí OO Havířov 1
- npor. Bc. Petr Draslík – Policie ČR, vedoucí OO Havířov 3
- Mgr. Milada Páclová – vedoucí oddělení SPOD (OSV MMH)
- Mgr. Renáta Ondříšková – manažerka sociálních služeb (OSV MMH)
- Mgr. Michal Fabian, DiS. – vedoucí Centra drogové péče a NDC (SSMH)
- Mgr. Tomáš Kolondra – ředitel služeb následné péče, Armáda spásy
- Mgr. Eliška Szekelová – Pedagogicko-Psychologická Poradna Havířov
- Mgr. Zuzana Šidlová – Probační a mediační služba ČR
- Mgr. Jiří Kroček – Středisko výchovné péče, předseda Týmu pro mládež SVI
- Ing. Mgr. Jindřich Honěk – ředitel CSVČ sv. Jana Boska
- Bc. Monika Krpelíková – projektový manažer MP Havířov
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2077/44RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
- č.8 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 991/46, Havířov- Město,
………………………………,
- č.8 o velikosti 1+1 na ulici Klidná 791/4, Havířov-Město,
………………………………,
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1204/11, Havířov-Město,
………………………………,
- č.16 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město,
………………………………,
- č.3 o velikosti 1+2 na ulici Konzumní 382/14, Havířov-Šumbark,
………………………………,
- č.13 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1107/11, Havířov-Šumbark,
………………………………,
- č.6 o velikosti 1+3 na ulici 1.máje 871/16, Havířov-Město,
………………………………,
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 604/18, Havířov-Město,
………………………………,
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1097/4, Havířov-Šumbark,
………………………………,
- č.31 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3, Havířov-Šumbark,
………………………………,
- č.22 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov-Šumbark,
………………………………,
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 473/11, Havířov-Šumbark,
………………………………,
- č.3 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov- Město,
………………………………,
- č.14 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov- Město,
………………………………,
- č.22 o velikosti 0+2 na ulici 17.listopadu 1107/28, Havířov- Podlesí,
………………………………,
- č.5 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 905/4, Havířov- Město,
………………………………,
- č.17 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov- Město,
………………………………,
- č.14 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov- Město,
………………………………,
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1187/8, Havířov- Podlesí,
………………………………,
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Konzumní 385/20, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1107/11, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č.6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1200/34, Havířov- Podlesí,
………………………………,
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- č.4 o velikosti 1+3 na ulici Česká 1204/11, Havířov- Město,
………………………………,
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č.10 o velikosti 1+4 na ulici Akátová 458/1, Havířov- Šumbark,
………………………………,
pověřuje
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: 1.7.2016
2078/44RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společností Městská realitní
agentura, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném resp. službách
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15.6.2016 a 1.7.2016,
dle přílohy č.1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy, č.3
2079/44RM/2016 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov
– III. Etapa - zahájení otevřeného řízení na významnou nadlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního
města Havířov – III. Etapa“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
2. dílčí plnění:
poskytnutí zálohy:

ne
ne
ano (podle jednotlivých obytných domů)
ne
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čerpání dotace:
přenesení daňové povinnosti:

ne
ano

3. druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

4. výši požadované jistoty:

2.500.000 Kč

5. varianty nabídky:

ne

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

01/2017
30. 11. 2017

7. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

8. ostatní podmínky:
- záruka alespoň 60 měsíců
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění jeho
povinností během realizace díla ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději v den podpisu smlouvy
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění jeho
povinností během záruční doby ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli
9. základní kvalifikační předpoklady:
- podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to
způsobem podle ustanovení § 53 odst. 3 zákona
10. profesní kvalifikační předpoklady:
- podle ustanovení § 54 písm. a), b) zákona, a to předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
b)dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění pro živnost Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování
11. ekonomická a finanční způsobilost:
- podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, a to předložením čestného
prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
12. technické kvalifikační předpoklady:
- podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) až c) zákona, a to tak, že:
a) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
splní uchazeč, který v posledních 5 letech (tj. v období 60 kalendářních
měsíců bezprostředně předcházejících datu prokázání kvalifikace)
realizoval a dokončil:
- minimálně 2 stavby obdobného charakteru, tj. dodávka a montáž
otvorových výplní ve finančním objemu min. 65 mil. Kč bez DPH za
každou stavbu, alespoň však jedna z výše uvedených zakázek byla
realizována na minimálním počtu 450 bytových jednotek
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- minimálně 2 stavby nebo rekonstrukce budov v objemu min. 65 mil.
Kč bez DPH za každou stavbu, přičemž stavby byly realizovány za
provozu objektu
b) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. b) a c)
zákona splní uchazeč, který pro plnění předmětu veřejné zakázky
disponuje nejméně:
- 1 osobou – hlavním stavbyvedoucím - osobou odpovědnou za vedení
zakázky (osoba zajišťující denně řízení stavby), která splňuje tyto
podmínky:
- vysokoškolské vzdělání stavebního směru
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní
stavby
- 5 let praxe v pozici hlavního stavbyvedoucího
- minimálně 2 stavby nebo rekonstrukce budov v objemu minimálně 65
mil. Kč bez DPH za každou stavbu, které byly realizovány za provozu
objektu, na jejichž realizaci se podílel
- absolvování proškolení pro montáž oken, která budou dodána v rámci
veřejné zakázky, ze strany jejich výrobce
- 1 osobou - stavbyvedoucím, která splňuje tyto podmínky:
- vysokoškolské vzdělání stavebního směru
- 3 roky praxe v pozici stavbyvedoucího
- minimálně 2 stavby nebo rekonstrukce budov v objemu minimálně 65
mil. Kč bez DPH za každou stavbu, které byly realizovány za provozu
objektu, na jejichž realizaci se podílel
- absolvování proškolení pro montáž oken, která budou dodána v rámci
veřejné zakázky, ze strany jejich výrobce
- 1 osobou – koordinátorem bezpečnosti práce na straně zhotovitele –
preventista rizik - podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, která splňuje tyto podmínky:
- vysokoškolské vzdělání technického směru
- je držitelem Osvědčení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů
- 5 let praxe ve shodném oboru na požadované pozici, člen týmu
odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele ve
vztahu k zaměstnancům a k subdodavatelům zhotovitele (nejedná se o
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud jeho ustanovení
vyplývá z právních předpisů pro objednatele) a který působil
minimálně u 2 staveb ve finančním objemu minimálně 65 mil. Kč bez
DPH za každou stavbu
13. zadávací lhůtu:

6 měsíců

2080/44RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve
výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město, Havířov-Podlesí nebo Havířov-Šumbark (II.etapa) p. Romanu
Rybáři, t.b. ………………………………pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014, s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
neschvaluje
mimořádné přidělení obecního třípokojového nebo dvoupokojového bytu se
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro
příslušné období v lokalitě Havířov-Město p. Jaroslavě Bajgrové,
t.b. ………………………………
2081/44RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Jana Lomiče, trvale bytem ………………………………k nájemní
smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+2 v domě na ………………………………,
jehož nájemkyní je jeho matka p. Věra Lomičová
ruší
usnesení č. 603/14RM/2015 ze dne 29.04.2015 v části neschvaluje, kterým
nebylo schváleno přistoupení p. Dominika Štrby, trvale bytem
……………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3
v domě na ……………………………… a
schvaluje
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 ……………………,
jehož nájemcem je jeho otec p. Jozef Štrba
2082/44RM/2016 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Ludmila Hazuková_________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku a úroku z prodlení ve výši 18.029,50 Kč p. Ludmile
Hazukové, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že na základě
uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku a úroku z prodlení,
tj. 18.029,50 Kč řádně uhrazena
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2083/44RM/2016 - Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice
III/4745 Havířov – U Šimaly“– změna usnesení_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice
III/4745 Havířov – U Šimaly“ jejímž stavebníkem je Moravskoslezský kraj,
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje a spoluinvestorem statutární
město Havířov,
zrušit část usnesení ZMH č. 1179/26ZM/2014, v bodě 14, kterým byl schválen
výkup části parc. č. 2008, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 128 m2 zastavěné
chodníkem a veřejným osvětlením, za kupní cenu stanovenou dle cenových
předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy, spoluvlastníci: Ing. Radoslav
Cimala, Fryštátská 975/69, Havířov – Prostřední Suchá, Ing. Tomáš Cimala,
………………………………
schválit výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2007 a 2008
v celkovém rozsahu dle zaměření dokončené stavby cca 128 m2, zastavěných
chodníkem a veřejným osvětlením od spoluvlastníků Ing. Radoslava Cimaly a
Ing. Tomáše Cimaly, oba trvale bytem ………………………………, za kupní
cenu dle požadavku spoluvlastníků 625,-Kč/m2, tj. při výměře cca 128 m2 celkem
cca 80.000,-Kč.
2084/44RM/2016 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby
„Oprava mostu Na Hliníkách“_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit v rámci realizace stavby č. 11025 „Oprava mostu Na Hliníkách“
zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 722/4
a to služebnost umístění mostní konstrukce včetně opevnění břehů v rozsahu
cca 350 m2dle zaměření dokončené stavby, spočívající v právu oprávněného,
statutárního města Havířova, zřídit a provozovat most přes Špluchovský potok
včetně opevnění břehů, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním stavby
vůči povinnému Povodí Odry, státnímu podniku, Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene
činí dle vnitřních předpisů povinného 150,-Kč/m2+ DPH tj. při výměře
cca 350 m2 celkem cca 52.500,- Kč + DPH
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2085/44RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků k.ú. Havířov- město a k.ú. Prostřední Suchá
pro přístup přes pozemky pro provádění stavby „ Silnice III/4746 –
rekonstrukce mostu ev.č. 4746 – 1 přes trať ČD v obci Havířov“__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 1236/3, 1236/20, 1236/21, 1536/1,
1536/7, 1536/8, 1536/9, 2117/1, 2117/4, 2193/1, 2193/4, 2193/5, 2265/1, 2265/6,
2265/7, 2727/1, 2727/7, 2727/8, 2733/6, 2733/7, 2738/1, 2738/5, 2739/1, 2739/4,
2741/1, 2741/4, 2742/1, 2742/2, 2748/10, 2748/11, 2748/12, 2748/13, k.ú.
Havířov – město a parc.č. 2206/77, 2663/16, 2663/17, 2663/27, 2663/31, 2718/2,
2718/3, k.ú. Prostřední Suchá za účelem zajištění přístupu přes pozemky
v majetku města pro provádění stavby„ Silnice III/4746 – rekonstrukce mostu
ev.č. 4746 – 1 přes trať ČD v obci Havířov“ o výměře cca 2905 m2 ve prospěch
Moravskoslezského kraje, 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 6 měsíců od doby zahájení stavby
2086/44RM/2016 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město___
Rada města Havířova
schvaluje
změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1 o výměře 4 m2, k.ú. Havířovměsto panu Pavlu Pertilemu, bytem ………………………………,
IČO: 46136126 k již postavenému prodejnímu stánku PNS z účelu prodej
uzenářských výrobků na účel prodej ovoce a zeleniny s tím, že ostatní podmínky
nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. E/886/MJP/2000
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
2087/44RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 4079/1, 4166/1,
k.ú. Havířov – město_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 4079/1,
4166/1, k.ú. Havířov-město za účelem umístění kanalizační přípojky
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za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, o výměře 7,79 m2, graficky
označeno písmenem „A“ a pozemku v majetku města parc.č. 4079/1,
k.ú. Havířov- město za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, o výměře 0,33 m2, graficky označeno
písmenem „B“ dle GP č. 2100 – 41b/2016 ze dne 26. 04. 2016 ve prospěch
vlastníka pozemku parc.č. 4079/5, k.ú. Havířov - město jehož součástí je budova
č.p. 1591, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je obchodní firma
NOVADENT s.r.o., se sídlem: Horní Bludovice – Prostřední Bludovice 573,
PSČ 739 37, IČO: 286 21 867
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2016
2088/44RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s._____
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 2601/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení 2xAYKY 4x35 v chráničce DVR 110 a pilíře
SS200, IV – 12 – 8011093/VB1 Havířov 2OM, Szybka, NNk za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 21,40 m2 dle GP č. č. 2087 – 21/2016 ze
dne 14. 04. 2016, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 2600/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení 2x AYKY 4x35 v chráničce DVR 110 a pilíře
SS100, IV – 12 – 8010750/VB1 Havířov 2677, p. Krečmer, příp. NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 2 m2 dle GP č. č. 2098 –
58/2016 ze dne 22. 03. 2016, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 1319/13, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR 110 a pilíře
SS100, IV – 12 – 8010578/VB1 Prostřední Suchá, p. Mokrošová, příp. NNk za
jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 38,80 m2 dle GP č. č.
2998 - 88/2016 ze dne 25. 04. 2016, na dobu neurčitou
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc.č. 1952/1, 2733, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení,
umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
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nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV a 2x podpěrných bodů – Havířov
2132/5, Bernátková, NNv + NNk, IV – 12 – 8009994/01 za jednorázovou
úhradu 17.760,- Kč + DPH, o výměře 88,80 m2 dle GP č. č.1247 – 22/2016
ze dne 03. 05. 2016, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2016
2089/44RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k části pozemku parc.č. 1494/14,
k.ú. Šumbark_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k části pozemku v majetku města a to parc.č.
1494/14, k.ú. Šumbark, spočívající v právu přístupu a příjezdu ve prospěch nově
vzniklého pozemku parc.č. 1494/40, k.ú. Šumbark, z veřejně přístupné pozemní
komunikace ul. Petřvaldská – pozemek parc.č. 1535/3 v k.ú. Šumbark, přes
pozemek parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark (výměra pozemkové služebnosti bude
upřesněna dle geometrického plánu), v majetku města, na dobu neurčitou a to
bezplatně
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 8. 2016
2090/44RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby „Park za KD
Radost Havířov“___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v rámci vypořádání stavby č. 8009 „Park za KD Radost Havířov“
zřízení věcného břemene na částech pozemků v majetku města v k. ú. Havířov město, parc. č. 135 a parc. č. 171 a to služebnost umístění a provozování SO 102
– přeložky vodovodního řadu DN 80 GGG, v celkovém rozsahu 216 m2, dle GP
č. 2027-99/2014, spočívající v právu oprávněného, Severomoravských vodovodů
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a kanalizací Ostrava a.s., se sídlem 28. Října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČO: 451 93 665, zřídit a provozovat umístěnou přeložku vodovodního
řadu, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami či odstraněním vodovodu s tím, že služebnost inženýrské
sítě bude, vzhledem k přeložce vyvolané stavbou jejímž investorem je město,
ohodnocena jednorázovou částkou ve výši 500,- Kč + DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2016
2091/44RM/2016 - Záměry pronájmu části nemovitých věcí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu
obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, nájemci p.
Vítězslavu Konvičkovi, dohodou k 31. 7. 2016
2. 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:
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.
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 55,69 m2 na ul. J. A. Komenského 300/1, Havířov-Město, který tvoří
zázemí lékárny.
Na tento prostor navazuje prodejní prostor lékárny o výměře cca 80 m2 na
Hlavní tř., Havířov-Město, ve vlastnictví spol. RPG Byty, s.r.o.
Oba prostory jsou propojeny a tvoří jeden funkční celek.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže dle bodu 2. usnesení
Z: vedoucí OSRM
T: 4. 7. 2016
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2092/44RM/2016 - Zrušení zásad, metodiky a pravidel pronájmu nebytových prostor v majetku
statutárního města Havířova
Zásady pronájmu částí nemovitých věcí v budovách v majetku statutárního
města Havířova____________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
1. ZS/19/RMH/2011 Zásady pronájmu garáží v obytných domech ve vlastnictví
statutárního města Havířov schválené RMH dne 2. 11. 2011
2. ZS/2/RMH/2009 Pravidla pro změnu výše nájemného u nebytových prostor ve
vlastnictví města schválené RMH dne 4. 3. 2009
3. ZS/5/RMH/2000 Metodika pronájmu nebytových prostor v majetku města
Havířova ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 schválené RMH dne 26. 4. 2000
4. ZS/82/RMH/2007 Rozhodnutí o změně nájemních smluv v 5 zdravotních
střediscích v majetku statutárního města Havířova schválené RMH
dne 5. 12. 2007
ke dni 30. 6. 2016
schvaluje
Zásady pronájmu částí nemovitých věcí v budovách v majetku statutárního města
Havířova s účinností od 1. 7. 2016 ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu
s úpravou čl. III odst. 1 písm. d)
2093/44RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v Městském podnikatelském centru_________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 104 a, 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, HavířovMěsto, nájemci p. Martinu Tomaštíkovi, IČO: 01569201, jako kancelář stavební
firmy, za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 500,- 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. 7. 2016, v případě
neplacení nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení nájemní
smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc
- platba nájmu měsíčně
- případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na vlastní
náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu.
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2094/44RM/2016 - Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o další nájemkyni___________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o
výměře 63,97 m2 v 1. poschodí budovy na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město,
nájemkyni p. Evě Auerové, IČO: 73244031, o další nájemkyni p. Lenku
Vrbovou, IČO: 73271985, další podmínky nájemní smlouvy se nemění
24.
2095/44RM/2016 - „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“(stavba č. 16020) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu____________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o schválení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu
Dukla – demolice objektů“ (stavba č. 16020)
54.
2096/44RM/2016 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“ (stavba
č. 16026) - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení VZ/58/OSRM/16 „ZŠ Gen. Svobody - rekonstrukce ploché
střechy nad tělocvičnami“ (stavba č. 16026) společnost STAVO-ČESTAV, s.r.o.,
se sídlem Jarošova 31, 736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 64085236 pro nesplnění
požadavku dle Přílohy č. 1
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky společnosti THERM, spol. s r.o. se sídlem
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 42766991, na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ/58/OSRM/16 „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce
ploché střechy nad tělocvičnami“ (stavba č. 16026) s nabídkovou cenou
3 900 033,- Kč bez DPH (4 719 040,- Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/58/OSRM/16 „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad
tělocvičnami“ (stavba č. 16026) takto:
2. místo: BASE IC s.r.o., se sídlem Stará 1470/6, 735 64 Havířov – Prostřední
Suchá, IČO: 25386433 s nabídkovou cenou 4 045 417,- Kč bez DPH
(4 894 955,- Kč vč. DPH)
3. místo: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK, s.r.o. se sídlem
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Navrátilova 668/12 721 00 Ostrava - Svinov, IČO: 27810984
s nabídkovou cenou 4 209 835,- Kč bez DPH (5 093 900,- Kč
vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o vyloučení
uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/58/OSRM/16 „ZŠ Gen. Svobody –
rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“ (stavba č. 16026)
ukládá
předložit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/58/OSRM/16
„ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“ (stavba č.
16026)
Z: vedoucí OSRM
T: 07/2016
2097/44RM/2016 - Změna vedoucího pracovní skupiny komunitního plánování
sociálních služeb___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci paní Bc. Petry Pospíšilové na funkci vedoucí pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb „Senioři“
jmenuje
vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb „Senioři“
paní Ing. Libuši Roseovou
2098/44RM/2016 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Zprávu o plnění cílů a opatření „Komunitního plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ za rok
2015 dle přílohy
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2099/44RM/2016 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2016____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města
Havířova 2016
1. ve výši 10 393Kč nezletilému Lukáši Kotajnému,
bytem ………………………………, na pořízení psacího stolu, židle
a úložných prostorů do studentského pokoje,
2. ve výši 21 000 Kč nezletilé Julii Rosypkové,
bytem ………………………………, na pořízení přenosné bateriové
odsávačky značky LEARDAL LCS U4 a příslušenství k ní.
Z: vedoucí OSV
T: červenec 2016
2100/44RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČO: 48805513)
finanční dar ve výši 9 700 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 24231509 – úhrada obědů
pro 2 nezletilé žáky na školní rok 2016/2017
2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná (IČO: 61988600)
finanční dar ve výši 65 000 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 24231509 - úhrada obědů
pro 15 sociálně znevýhodněných žáků školy na školní rok 2016/2017
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2101/44RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity____________
Rada města Havířova
sch val u je
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006
okres Karviná z počtu 100 žáků na 120 žáků v mimořádném termínu k
01.09.2016.
u k l ád á
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2016
2102/44RM/2016 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí
a žáků na třídu za školní rok 2015/2016_______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků na
třídu za školní rok 2015/2016 dle přílohy č. 1
2103/44RM/2016 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. 9. 2016_________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení přípravné třídy od 1. 9. 2016 v Základní škole Havířov – Šumbark Gen.
Svobody 16/284 okres Karviná
ukládá
odboru školství a kultury požádat Odbor školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje o vyslovení souhlasu se zřízením přípravné třídy
od 1. 9. 2016
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2016

21

USNESENÍ
ze 44. schůze Rady města Havířova
konané dne 29.06.2016

2104/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Horymírova_____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61 98 86 34
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora v MŠ
Havířov-Město Horymírova 7/1194
požadovaná výše dotace:
420 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2105/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Havířov-Město Lípová 15_
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Město Lípová 15, se sídlem Lípová 718/15, 736 01 Havířov-Město,
IČ 65890701
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Podpora vzdělávání v Mateřské škole
Havířov-Město Lípová 15
požadovaná výše dotace:
477 200 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2106/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Mládí__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596,
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora v MŠ Mládí
požadovaná výše dotace:
541 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
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2107/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Přímá__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Podpora vzdělávání v Mateřské škole Přímá
požadovaná výše dotace:
409 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2108/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Radniční________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města
Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Podpora vzdělávání v Mateřské škole Radniční
požadovaná výše dotace:
428 800 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2109/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Resslova________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov – Město Resslova 2/497, se sídlem Resslova 2/497, Havířov – Město,
73601, IČO: 61988693
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora v Mateřské škole
Resslova 2/497, Havířov - Město
požadovaná výše dotace:
371 600 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
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2110/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ „U kamarádů“___________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola „U
kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1240/4, příspěvková organizace,
IČO: 70958289
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Podpora vzdělávání v Mateřské škole
„U kamarádů“
požadovaná výše dotace:
354 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2111/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ U Topolů_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO:
70958203
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora v MŠ,
Havířov – Prostřední Suchá, U Topolů 3/688,
příspěvková organizace
požadovaná výše dotace:
332 000 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
2112/44RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Čs. Armády_____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola
Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561,
poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
název projektu:
Personální a vzdělávací podpora v
MŠ Čs. armády
požadovaná výše dotace:
369 400 Kč
spolufinancování:
bez spoluúčasti
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2113/44RM/2016 - Rekonstrukce čelní stěny (VÚH) „Výměna horní prosklené stěny
Víceúčelové haly Havířov“ – posouzení podmínek zadávacího řízení, složení
komise a okruhu dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu________
Rada města Havířova
posoudila
níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna horní prosklené
stěny Víceúčelové haly Havířov“ příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov bez připomínek, s výjimkou bodu č. 13 „složení
komise“, ve kterém se mění zástupce zřizovatele
1. rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ne
ne
ne
ano

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky
předpokládané zahájení:
srpen 2016
termín dokončení:
nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy
5. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000 Kč
- záruka 60 měsíců
- dodavatel nebude moci využít subdodavatele na stavební práce
- realizace s minimalizací dopadu do provozu Víceúčelové haly
(plné využití ledové plochy)
7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. stavební práce týkající se
výstavby nebo výměny skleněných stěn budov v minimální hodnotě
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2.000.000 Kč bez DPH/1 stavba, provedených uchazečem v posledních 3
letech od konce lhůty k podání nabídek, jehož přílohou musí být minimálně 3
osvědčení (referenční list) objednatelů o provedení stavebních prací
uvedených v seznamu
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
11. způsob realizace zadávacího řízení:

listinnou formou

12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení komise:
člen:
Ing. Tomáš Gebauer, ředitel SSRZ Havířov
Ing. Kateřina Mikulová, OSRM MMH
Vratislav Bačák, vedoucí Víceúčelové haly
Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OSK MMH
Mgr. Eva Havlů, OSRM MMH
Mgr. Jana Feberová, náměstek pro sociální rozvoj MMH
Ing. Eduard Heczko, náměstek pro ekonomiku a správu
majetku MMH
náhradníci: Ing. Janka Baklíková, ekonomka SSRZ Havířov
Mgr. Marek Vlachopulos, OSRM MMH
Miroslav Polak, vedoucí Městského fotbalového areálu
Mgr. Dagmar Mertová, OSK MMH
Ing. Hana Navrátilová, OSRM MMH
Ing. Milan Menšík, tajemník MMH
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel ZŠ Hrubína
2114/44RM/2016 - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného
regionálního operačního programu___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 29 – Rozvoj sociálních služeb
z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na projekt „Revitalizace objektu Nízkoprahového denního centra pro
osoby bez přístřeší“ na ul. Hřbitovní 2 v Havířově – Šumbarku – varianta č. 1
(kompletní rekonstrukce)
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem žádosti o podporu a ostatních nezbytných dokumentů
k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu a výzvu pro podání
žádosti
Z: ředitel SSmH
T: říjen 2016
2115/44RM/2016 - Souhlas se zapojením do projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby
50+ s využitím inovativního komunitního modelu“ prostřednictvím České
asociace pečovatelské služby_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zapojení příspěvkové organizace města Sociální služby města Havířova,
Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) do projektu „Systém
sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního
modelu“ prostřednictvím České asociace pečovatelské služby v rámci výzvy
č. 024 "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh
práce pro nejohroženější skupiny" Operačního programu Zaměstnanost
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
2. uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s Českou asociací
pečovatelské služby
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s Českou
asociací pečovatelské služby
Z: ředitel SSmH
T: červenec 2016
2116/44RM/2016 - Přidělení 9 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy
v České republice, z. s.______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení 6 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu:
- č. 13 o vel. 1+2 v domě na ul. Emy Destinnové 1166/16
v Havířově-Šumbarku,
- č. 38 o vel. 0+1 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku,
- č. 22 o vel. 1+2 v domě na ul. Nákupní 423/6 v Havířově-Šumbarku,
- č. 02 o vel. 1+3 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku,
- č. 30 o vel. 1+3 v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku,
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- č. 02 o vel. 1+4 v domě na ul. Konzumní 383/16 v Havířově-Šumbarku
2. přidělení 3 konkrétních obecních bytů, za podmínky udělení souhlasu
Ministerstvem pro místní rozvoj, jako poskytovatelem dotace na realizaci
projektu města z programu „Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005“,
dle Dotačního titulu č. 1 Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově
vymezené osoby:
- č. 20 o vel. 1+1 v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě,
- č. 16 o vel. 1+1 v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě,
- č. 33 o vel. 1+1 v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě,
Armádě spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova
2565/23, Praha- Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v ČR a za
podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Havířov a
Armádou spásy v České republice, z.s., č. j. 883/OSV/2015 s tím, že:
- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou organizací
uzavírány v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 23.07.2014 a Zásadami statutárního města Havířova pro uzavírání
nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařské 321/1
v Havířově-Městě, s výjimkou povinnosti úhrady jistot
- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní
agentura, s.r.o.

2117/44RM/2016 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených
za období leden – květen 2016________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného
rozpočtu města Havířova, které byly realizovány v období leden – květen 2016
u organizačních jednotek (OJ), dle příloh předloženého materiálu.
2118/44RM/2016 - Žádost Evy Bolgáčové o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Evy Bolgáčové, byt. ………………………………, o povolení zvláštního
užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na
parkovišti místní komunikace ul. Nákupní pro její vozidlo se speciálním
označením O 1.
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neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P na území města Havířova, schválených Radou města Havířova,
dne 23. 6. 2010 usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování
na parkovišti místní komunikace ul. Nákupní v Havířově – Městě pro vozidlo
se speciálním označením O 1.
2119/44RM/2016 - Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním
úseku silnice I/11__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit variantu č. 1 tj. ponechání ve vlastnictví statutárního města Havířova
pouze silniční vegetaci na ozeleněných středových pásech na Hlavní třídě a
Dlouhé třídě, která je na cizích pozemcích (části parcel č. 3723/1, č. 3715/1, č.
1534/1 a č. 921/1 k.ú. Havířov-město) ve vlastnictví České republiky, LV 3418
2120/44RM/2016 - Změna organizace dopravy na MK ul. Československé armády, J. Wericha
a Svornosti v Havířově______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
varianty řešení organizace dopravy na vybraných ulicích dle předložené studie.
schvaluje
1. zpracování investičního námětu na provedení stavebních úprav na ulici
Československé armády, v rozsahu dle důvodové zprávy
2. provedení úprav na ulici Svornosti, v rozsahu dle důvodové zprávy
2121/44RM/2016 - „Plošná oprava povrchu místní komunikace ul. Na Nábřeží“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu
„Plošná oprava povrchu místní komunikace ul. Na Nábřeží“
rozdělení předmětu plnění na části:
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ne

následné zakázky (opce):

ne

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. doba realizace veřejné zakázky:
termín zahájení:
srpen a/nebo září 2016
termín dokončení: do 28 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
5. základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

6. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
- doklad osvědčující odbornou způsobilost, tj. osvědčení o autorizaci v oboru
dopravní stavby
8. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených uchazečem v posledních 5 letech od
konce lhůty pro podání nabídek a osvědčení objednatelů o řádném plnění
minimálně 3 stavebních zakázek uvedených v seznamu, přičemž předmětem
každé zakázky musela být rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro
motorová vozidla s asfaltobetonovou pokládkou v minimální hodnotě
500.000 Kč bez DPH
9. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000 Kč
- záruka 36 měsíců
11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení hodnotící komise
člen: 1. Ing. Karel Šlachta
2. Ing. Zdena Mayerová
3. Soňa Ryšánková Dosedělová
4. Ing. Radomír Kunz
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5. Ing. Roman Hučík
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Peter Hrabčák, Jan Kolář, Iva Krpcová
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Plošná oprava povrchu místní komunikace ul. Na Nábřeží“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošná oprava povrchů místní komunikace ul.
Na Nábřeží“
Z: vedoucí OKS
T: 7/2016
2122/44RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního majetku_____
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviné (IČO: 62331221)
1. 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 ve výši 133 639 Kč na pořízení jazykové učebny
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 133 639 Kč včetně DPH:
jazyková učebna
2123/44RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
(IČO: 65890701)
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částek z rezervního fondu
do fondu investic ve výši 75 000,- Kč na zajištění stavebních úprav suterénu
a doplnění sociálního zařízení.
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2124/44RM/2016 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu
řádné valné hromady konané dne 26.5.2016____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665 (dále jen
„společnost“) konané dne 26.5.2016 od 10:00 hodin v sídle společnosti, dle
důvodové zprávy
2125/44RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – úprava měsíční odměny 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
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“)
volí
2. ověřovatele zápisu: Mgr. Tomáše Ptáčka
schvaluje
změnu usnesení RMH číslo 2043/43RM/2016 ze dne 15.6.2016 v části
„schvaluje“ takto:
v bodu 2. zvýšení paušální částky měsíční odměny jednatele společnosti od
1.7.2016 se částka „30.000 Kč“ nahrazuje částkou „20.000 Kč“
ukládá
doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 30.6.2016
2126/44RM/2016 - Změna pověření k podepisování dokumentů___________________________
Rada města Havířova
pověřuje
1. Mgr. Janu Feberovou, náměstkyni primátora pro sociální rozvoj,
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podepisováním dosud nepodepsaných dokumentů, k jejichž podpisu byl před
27.6.2016 Radou města Havířova jmenovitě pověřen Mgr. Daniel Vachtarčík,
náměstek primátora pro sociální rozvoj,
2. Ing. Karla Šlachtu, náměstka pro hospodářský rozvoj, podepisováním dosud
nepodepsaných dokumentů, k jejichž podpisu byl před 27.6.2016 Radou města
Havířova jmenovitě pověřen Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj
a v tomto smyslu r e v o k u j e všechna dotčená usnesení Rady města Havířova
v části „pověřuje“
2127/44RM/2016 - Změna člena hodnotící komise u veřejné zakázky OŘ/30/OSRM/16
– „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ a
OŘ/60/OSRM/16 – „Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada
- 2. etapa“________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. změnu usnesení č. 1779/37RM/2016 ze dne 06.04.2016 v části
„s c h v a l u j e“ v bodě 13. jmenování členů hodnotící komise včetně
náhradníků v zadávacím řízení OŘ/30/OSRM/16 - „Rozšíření hřbitova
v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ tak, že namísto Bc. Ivana Bureše
bude členem hodnotící komise Ing. Karel Šlachta
2. změnu usnesení č. 2020/43RM/2016 ze dne 15.06.2016 v části
„s c h v a l u j e“ v bodě 13. jmenování členů hodnotící komise včetně
náhradníků v zadávacím řízení OŘ/60/OSRM/16 - „Cyklostezka Havířov –
Žermanická přehrada - 2. etapa“ tak, že namísto Bc. Ivana Bureše bude členem
hodnotící komise Ing. Karel Šlachta
2128/44RM/2016 - Mimořádné termíny konání schůze RMH a zasedání ZMH_______________
Rada města Havířova
souhlasí
1. s konáním 45. schůze Rady města Havířova dne 4.7.2016 v 9:00 hodin
2. s konáním 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 14.7.2016
ve 13:00 hodin

………………………………….....
Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

...…..…….……………………...
Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/59 908/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:20

04.07.2016

USNESENÍ
ze 45. schůze Rady města Havířova
konané dne 04.07.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 45. schůzi Rady města Havířova, konané dne 04.07.2016
2129/45RM/2016 - Zvolení ověřovatele 45. schůze RMH, konané dne 04.07.2016
2130/45RM/2016 - Schválení pořadu 45. schůze RMH, konané dne 04.07.2016
2131/45RM/2016 - Změny složení výborů Zastupitelstva města Havířova
2132/45RM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města
2133/45RM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská
realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.
2134/45RM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s.
a HTS, a.s.
2135/45RM/2016 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí města
2136/45RM/2016 - Výpůjčka notebooků
2137/45RM/2016 - Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova
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USNESENÍ

ze 45. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.07.2016
2129/45RM/2016 - Zvolení ověřovatele 45. schůze RMH, konané dne 04.07.2016_____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 45. schůze Rady města Havířova, konané
dne 04.07.2016
paní Mgr. Janu FEBEROVOU
2130/45RM/2016 - Schválení pořadu 45. schůze RMH, konané dne 04.07.2016_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 45. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.07.2016
dle upravené přílohy
2131/45RM/2016 - Změny složení výborů Zastupitelstva města Havířova___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
odvolat …………………… z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva
města Havířova
zvolit …………………….. do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva
města Havířova s účinností od 15.7.2016
odvolat Bc. Pavla Rapanta z funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva
města Havířov
zvolit …………………………… do funkce předsedy finančního výboru
Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016
odvolat Ing. Miloslava Hanuse z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva
města Havířov
zvolit Bc. Pavla Rapanta do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova s účinností od 15.7.2016
ukládá
vyzvat zástupce politických stran zastoupených v ZMH k podání návrhu na
změny v obsazení funkcí ve výborech ZMH
Z: vedoucí OKP
T: 7.7.2016
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2132/45RM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
navrhnout
podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081
odvolání
Bc. Daniela Pawlase z funkce člena dozorčí rady
ČSAD Havířov, a.s.
zvolení
Ing. Věroslava Ryšky do funkce člena dozorčí rady
ČSAD Havířov, a.s.
2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287
odvolání
Julia Vidy z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
zvolení
Ing. Petra Oborného do funkce člena dozorčí rady
Depos Horní Suchá, a.s.
3. v obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111
odvolání
Bc. Ivana Bureše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.
zvolení
Ing. Karla Šlachty do funkce člena dozorčí rady
KIC Odpady, a.s.
uložit
zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem
ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá, a.s., a KIC Odpady, a.s.
2133/45RM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská
realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o._______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
navrhnout dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady
1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.
(dále jen „MRA, s.r.o.“)
odvolání
Róberta Masaroviče, MSc., z funkce jednatele MRA, s.r.o.
zvolení
Ing. Miloslava Hanuse do funkce jednatele MRA, s.r.o.
odvolání
Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
Jana Látky do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení
odvolání
Mgr. Ivy Georgiu z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení
Martina Porembského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o.
(dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
odvolání
Aleše Pawlase z funkce člena dozorčí rady
ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení
Jaroslavy Sloveňákové do funkce člena dozorčí rady
ZÁMEK Havířov, s.r.o.
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2134/45RM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s.
a HTS, a.s.________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. změnu stanov obchodní 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 „TSH a.s.“) v článku 12 „Představenstvo“, odst. 12.2.
„Složení, ustanovení a funkční období představenstva“, takto:
bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“
2. změnu stanov obchodní 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 jen „HTS, a.s“.), v článku 12 „Představenstvo“,
odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční období představenstva“ takto:
bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“
navrhnout
podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady
1. v obchodní společnosti TSH a.s.:
odvolání Ing. Ondřeje Baránka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení
Bc. Pavla Rapanta do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání
Ivety Kočí Palkovské z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení
Vojtěcha Kozáka do funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení
Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání
Mgr. Stanislavy Gorecké z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení
2. v obchodní společnosti HTS, a.s.:
odvolání
Bc. Josefa Bělici z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení
Ing. Břetislava Petra do funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení
Ing. Václava Wichra do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání
Bc. Aleny Olšokové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení
Evy Radové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání
Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
Bc. Aleny Zedníkové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení
odvolání
Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení
Petra Robosze do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
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2135/45RM/2016 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí města______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování
zástupců města pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností,
v nichž má město majetkovou účast, v bodu 1 a 4 takto:
1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, náhradníka Ing. Karla Šlachtu
4. KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, členy ZMH:
Bc. Pavel Rapanta, náhradníka Ing. Eduarda Heczka
2136/45RM/2016 - Výpůjčka notebooků_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku:
- 1 ks notebooku zn. Dell Latitude E5550 15.6" FHD, i5-4310, 8GB, SSD128G,
W7Pro (včetně nainstalovaného softwaru MS Office a příslušenství), výrobní
číslo: 1S6GN12, inv.číslo: 000000035679, v pořizovací ceně 31.435,80 Kč,
rok pořízení 2014
a
1 ks Dell replikátor portu Simple E-Port II, výrobní číslo: QAD0114501747,
inv.číslo: 000000035674, v pořizovací ceně 3.884,10 Kč, rok pořízení 2014,
členovi Zastupitelstva města Havířova Mgr. Danielu Vachtarčíkovi
- 1ks notebooku zn. Lenovo ThinkPad S540 15.6"F, i5-4210U, 8GB, 1TB,
W7Pro (včetně nainstalovaného softwaru MS Office a příslušenství),
výrobní číslo: LNN20B30079MC, inv.číslo: 000000035678, v pořizovací ceně
27.894,10 Kč, rok pořízení 2014,
členovi Zastupitelstva města Havířova Bc. Ivanu Burešovi
a to na dobu do uplynutí mandátu jmenovaných zastupitelů
pověřuje
vedoucí organizačního odboru Ing. Jiřinu Zvěřinskou podpisem smluv o
výpůjčce s jednotlivými vypůjčiteli
Z: vedoucí ORG
T: 31.07.2016
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2137/45RM/2016 - Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova_____________
Rada města Havířova
schvaluje
návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude konat
dne 14. července 2016 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle přílohy

Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/63035/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:20

18.07.2016

USNESENÍ
ze 46. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.07.2016

v Kulturním domě RADOST
v Havířově

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 46. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.07.2016
2138/46RM/2016 - Zvolení ověřovatele 46. schůze RMH, konané dne 14.07.2016
2139/46RM/2016 - Zpráva o ověření zápisů ze 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016
a ze 45. schůze RMH, konané dne 04.07.2016
2140/46RM/2016 - Schválení pořadu 46. schůze RMH, konané dne 14.07.2016
2141/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele
a skrutátora
2142/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba jednatele společnosti
2143/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
společnosti vč. výše jeho měsíční odměny
2144/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady
společnosti
2145/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena
dozorčí rady společnosti vč. výše jeho měsíční odměny
2146/46RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele a skrutátora
2147/46RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
2148/46RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti vč. výše jeho měsíční odměny
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USNESENÍ

ze 46. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.07.2016
2138/46RM/2016 - Zvolení ověřovatele 46. schůze RMH, konané dne 14.07.2016_____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 46. schůze Rady města Havířova, konané
dne 14.07.2016
paní Mgr. Janu FEBEROVOU
2139/46RM/2016 - Zpráva o ověření zápisů ze 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016
a ze 45. schůze RMH, konané dne 04.07.2016___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů ze 44. schůze RMH, konané dne 29. června 2016 a ze
45. schůze RMH, konané dne 4. července 2016
2140/46RM/2016 - Schválení pořadu 46. schůze RMH, konané dne 14.07.2016_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 46. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.07.2016 dle
přílohy
2141/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele
a skrutátora______________________________________________________
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
U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále
jen „společnost“)
schvaluje
program jednání:
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1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti,
volba skrutátora.
2. Odvolání a volba jednatele společnosti.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše jeho
měsíční odměny.
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše
jeho měsíční odměny.
6. Různé.
volí
skrutátora : JUDr. Štefana Langera
2. ověřovatele zápisu: Bc. Pavla Rapanta
2142/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba 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 Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem
U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále
jen „společnost“)
odvolává
ke dni 14.7.2016 z funkce jednatele společnosti
pana Róberta Masaroviče, MSc, …………………
bytem ………………………………………………
volí
ke dni 14.7.2016 do funkce jednatele společnosti
Ing. Miloslava Hanuse, …………………………..
bytem ………………………………………………
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 14.7.2016
2. provést změnu zápisu o obsazení funkce jednatele v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631
Z: jednatel společnosti
T: 31.8.2016
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2143/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
společnosti vč. výše jeho měsíční odměny______________________________
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
U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále
jen „společnost“)
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti vč. měsíční odměny ve výši
30.000 Kč za výkon funkce jednatele společnosti od 14.7.2016 dle Přílohy
ukládá
1. doručit schválené znění smlouvy o výkonu funkce do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 14.7.2016
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti
Z: jednatel společnosti
T: 31.7.2016
2144/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů 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
U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále
jen „společnost“)
odvolává
ke dni 14.7.2016 z funkce člena dozorčí rady společnosti
Mgr. Rudolfa Šimka, …………………………
bytem ……………………………………………………
Mgr. Ivu Georgiu, ……………………………
bytem ……………………………………………………
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volí
ke dni 14.7.2016 do funkce člena dozorčí rady společnosti
pana Jána Látku, ………………………….
bytem ………………………………………………………..
pana Martina Porembského, …………………………
bytem ………………………………………………………..
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 14.7.2016
2. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady společnosti v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631
Z: jednatel společnosti
T: 31.8.2016
2145/46RM/2016 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena
dozorčí rady společnosti vč. výše jeho měsíční odměny___________________
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
U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále
jen „společnost“)
schvaluje
pro pana Jána Látku a pana Martina Porembského smlouvu o výkonu funkce
člena dozorčí rady společnosti vč. měsíční odměny ve výši 8.000 Kč za výkon
funkce člena dozorčí rady společnosti od 14.7.2016 dle Přílohy č. 1
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 14.7.2016
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2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
Z: jednatel společnosti
T: 31.7.2016
2146/46RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele a skrutátora____
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
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“)
schvaluje
program jednání:
1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodování jediného společníka společnosti
a volba skrutátora.
2. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše
jeho měsíční odměny.
4. Různé
volí
skrutátora: JUDr. Štefana Langera
2. ověřovatele zápisu: Bc. Pavla Rapanta
2147/46RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady – odvolání a volba člena 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 ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem
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“)
odvolává
ke dni 14.7.2016 z funkce člena dozorčí rady společnosti
pana Aleše Pawlase, …………………….
bytem …………………………………………………….
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volí
ke dni 14.7.2016 do funkce člena dozorčí rady společnosti
paní Jaroslavu Sloveňákovou, …………………………
bytem ………………………………………………………..
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 14.7.2016
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy dozorčí
rady společnosti
Z: předseda dozorčí rady
T: 31.8.2016
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady společnosti v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305
Z: jednatel společnosti
T: 31.8.2016
2148/46RM/2016 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti vč. výše jeho měsíční odměny______________________________
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
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 „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
schvaluje
1. pro paní Jaroslavu Sloveňákovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti vč. měsíční odměny ve výši 4.000 Kč za výkon funkce člena
dozorčí rady společnosti od 14.7.2016 dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti vč. měsíční
odměny ve výši 4.000 Kč za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady
společnosti dle Přílohy č. 2
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce člena a místopředsedy
dozorčí rady společnosti do sídla společnosti
Z: vedoucí OPS
T: 14.7.2016
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2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce člena a místopředsedy dozorčí rady
společnosti
Z: jednatel společnosti
T: 31.7.2016

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Mgr. Jana FEBEROVÁ
náměstkyně pro sociální rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/64619/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

01.08.2016

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.07.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 47. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.07.2016 – I. část
2149/47RM/2016 - Zvolení ověřovatele 47. schůze RMH, konané dne 27.07.2016
2150/47RM/2016 - Zpráva o ověření zápisů ze 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016
a ze 46. schůze RMH, konané dne 14.07.2016
2151/47RM/2016 - Schválení pořadu 47. schůze RMH, konané dne 27.07.2016
2152/47RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 47. RMH
2153/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele
2154/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele
2155/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o změně stanov
2156/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o změně stanov
2157/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů představenstva
2158/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy představenstva
2159/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady
2160/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy dozorčí rady
2161/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o odvolání a volbě členů představenstva
2162/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
představenstva
2163/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady
2164/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro člena
dozorčí rady
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2165/47RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2166/47RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2167/47RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů
2168/47RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Jitka Šteffková
2169/47RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2170/47RM/2016 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova - Lucie Hesková
2171/47RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33,
k.ú. Prostřední Suchá
2172/47RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark a zřízení služebnosti
2173/47RM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému
kraji
2174/47RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
2175/47RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark
2176/47RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark
2177/47RM/2016 - Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 511/59, k.ú. Bludovice
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USNESENÍ

ze 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.07.2016 – I. část
2149/47RM/2016 - Zvolení ověřovatele 47. schůze RMH, konané dne 27.07.2016_____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 47. schůze Rady města Havířova,
konané dne 27.07.2016
pana Mgr. Tomáše PTÁČKA
2150/47RM/2016 - Zpráva o ověření zápisů ze 44. schůze RMH, konané dne 29.06.2016
a ze 46. schůze RMH, konané dne 14.07.2016___________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů ze 44. schůze RMH, konané dne 29. června 2016
a ze 46. schůze RMH, konané dne 14. července 2016
2151/47RM/2016 - Schválení pořadu 47. schůze RMH, konané dne 27.07.2016_______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.07.2016
dle přílohy
2152/47RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 47. RMH________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1952/41RM/2016

Souhlas zřizovatele s technickým zhodnocením
hmotného investičního majetku Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
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2054/43RM/2016

VZ/42/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů
místních komunikací ul. Chrpová a U Křížů“ vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu

vypouští
ze sledování tato usnesení:
1699/36RM/2016

1982/43RM/2016
1983/43RM/2016
2001/43RM/2016
2002/43RM/2016
2003/43RM/2016
2018/43RM/2016
2036/43RM/2016
2037/43RM/2016
2047/43RM/2016
2056/43RM/2016
2061/43RM/2016
2062/43RM/2016
2064/43RM/2016
2065/43RM/2016
2077/44RM/2016
2086/44RM/2016
2091/44RM/2016

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území
statutárního města Havířov v r. 2016, uzavřené s
dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Žádost o schválení oprav bytu č. 6 na ulici Národní třída
578/6 v Havířově – Měste v jiném než obvyklém
rozsahu
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Havířova
Pronájem části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov –
město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi
Výpůjčka částí pozemků parc.č. 1234/1, parc.č. 2194/1,
parc.č. 2194/5 a parc.č. 2196, k.ú. Havířov-město
Výpůjčka pozemků pro účely realizace stavby
„Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“
VZ/27/OSRM/2016 – „Úprava Životického potoka
v říčním km 0,000 – 0,450 “ (číslo stavby 14004) –
rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
VZ/46/OŠK/16 – „Výměna elektroinstalace ve třech
objektech“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
VZ/47/OŠK/16 – „Výměna ležatých rozvodů vody v
ZŠ“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb – porušení rozpočtové kázně
Návrh na revokaci usnesení č. 1698/36RM/2016 ze dne
23.3.2016 a usnesení č. 1905/41RM/2016 ze dne
18.5.2016
ZPŘ/35/OSRM/16 – „Snižování spotřeby energie MŠ
Mládí, Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o vyloučení
uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
ZPŘ/36/OSRM/16 – „Snižování spotřeby energie MŠ
Přímá, Havířov-Podlesí“ - rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku
MMH - změna usnesení
Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační
přípojky
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Havířova
Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú.
Havířov-město
Záměry pronájmu části nemovitých věcí
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2096/44RM/2016
2101/44RM/2016
2103/44RM/2016
2125/44RM/2016
2131/45RM/2016
2143/46RM/2016

„ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad
tělocvičnami“ (stavba č. 16026) - rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity
Zřízení přípravné třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. 9.2016
ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – úprava
měsíční odměny jednatele společnosti
Změny složení výborů Zastupitelstva města Havířova
Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – schválení
smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše
jeho měsíční odměny

2153/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele___
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 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 jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
program jednání
1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
HTS, a.s.
2. Schválení změny stanov společnosti HTS, a.s.
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti HTS, a.s.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro členy
představenstva společnosti HTS, a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce
vč. odměny pro místopředsedu představenstva společnosti HTS, a.s.
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro člena dozorčí rady
společnosti HTS, a.s., schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro
předsedu dozorčí rady společnosti HTS, a.s. a schválení smlouvy o výkonu
funkce vč. odměny pro místopředsedu dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
volí
2. ověřovatele zápisu JUDr. Štefana Langera.

6

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.07.2016

2154/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady – schválení programu, volba 2. ověřovatele_______________
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.“),
schvaluje
program jednání
1. Volba 2. ověřovatele zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
TSH a.s.
2. Schválení změny stanov společnosti TSH a.s.
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti TSH a.s.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny pro členy
představenstva společnosti TSH a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce
vč. odměny pro místopředsedu představenstva společnosti TSH a.s.
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti TSH a.s.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro člena dozorčí rady
společnosti TSH a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce vč. odměny pro
místopředsedu dozorčí rady společnosti TSH a.s.
volí
2. ověřovatele zápisu: JUDr. Štefana Langera
2155/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o změně stanov_______________________________________
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.“),
schvaluje
1. s účinností od 27. 7. 2016 změnu stanov společnosti TSH a.s.:
a) v článku 12 „Představenstvo“, odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční
období představenstva“, takto:
bod 12.2.1. nově zní „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“
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b) v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“ odst.
14.1. „Další podmínky výkonu funkce“ bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé
poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,6 : 1 na 2 : 1
a bod 14.1.4. tímto nově zní:
„Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali
funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná
hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná
hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu
a představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (představenstvo:
dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok
na odměnu ve stejné výši.“
2. s účinností od 27. 7. 2016 nové znění stanov společnosti TSH a.s. dle Přílohy,
které v plném rozsahu nahrazuje dosavadní stanovy společnosti TSH a.s. ze dne
4. 6. 2014
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov do sídla společnosti
TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27. 7. 2016
2.

předložit Radě města Havířova informaci o založení nového znění stanov
společnosti TSH a.s. od 27. 7. 2016 do sbírky listin v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 9/2016

2156/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o změně stanov___________________________
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 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 jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
1. s účinností od 27.7.2016 změnu stanov společnosti HTS, a.s.:
a) v článku 12 „Představenstvo“, odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční
období představenstva“, takto:
bod 12.2.1. nově zní „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“
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b) v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“
odst. 14.1 „Další podmínky výkonu funkce“ bodu 14.1.4. se mění ve větě
druhé poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,66 : 1 na
2 : 1 a bod 14.1.4. nově zní:
„Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali
funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná
hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě,
že valná hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí
radu a představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru
2:1 (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok
na odměnu ve stejné výši.“
2. s účinností od 27. 7. 2016 nové znění stanov společnosti HTS, a.s.
dle Přílohy, které v plném rozsahu nahrazuje dosavadní stanovy společnosti
HTS, a.s. ze dne 4. 6. 2014
ukládá
1.

doručit rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov do sídla společnosti
HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016

2.

předložit Radě města Havířova informaci o založení nového znění stanov
společnosti HTS, a.s. od 27. 7. 2016 do sbírky listin v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 9/2016

2157/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů 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 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 jen „společnost HTS, a.s.“),
odvolává
ke dni 27. 7. 2016 z funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.:
Bc. Josefa Bělicu,
dat. nar. ………………………..
bytem ………………………………………,
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volí
ke dni 27. 7. 2016 do funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.:
Ing. Břetislava Petra, ……………………………..
bytem ………………………………………,
Ing. Václava Wichra,

dat. nar. …………………………
bytem ……………………………………………

ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy
představenstva společnosti HTS, a.s.
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 8/2016
3.

provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 8/2016

2158/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy 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 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 jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce pro stávající i nové členy představenstva
společnosti HTS, a.s., včetně měsíční odměny ve výši 20 000 Kč
za výkon funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s., od 27. 7. 2016,
dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce včetně měsíční odměny ve výši 20 000 Kč za výkon
funkce místopředsedy představenstva společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 2
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ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 7/2016
2159/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady_________
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 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 jen „společnost HTS, a.s.“),
odvolává
ke dni 27.7.2016 z funkce člena dozorčí rady společnosti HTS, a.s.:
Bc. Alenu Olšokovou, dat. nar. ………………
bytem ………………………………………….,
Ing. Petra Špoka,
dat. nar. ……………….
bytem ………………………………………….,
pana Martina Taussiga, dat. nar. ………………..
bytem …………………………………………..,
volí
ke dni 27.7.2016 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS,a.s.:
paní Evu Radovou,
dat. nar. ………………………
bytem ………………………………………
Bc. Alenu Zedníkovou, dat. nar. ……………………….
bytem ……………………………………….
pana Petra Robosze,
dat. nar. ……………………
bytem ……………………………………….
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
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2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy
dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 8/2016
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 9/2016
2160/47RM/2016 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny
pro členy dozorčí rady______________________________________________
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 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 jen „společnost HTS, a.s.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce pro stávající i nové členy dozorčí rady společnosti
HTS, a.s., včetně výše měsíční odměny 9 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí
rady společnosti HTS, a.s., od 27.7.2016 dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše měsíční odměny 12 500 Kč
za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 2
3. smlouvu o výkonu funkce včetně výše měsíční odměny 9 000 Kč
za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
dle Přílohy č. 3
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo
HTS, a.s.
T: 7/2016

12

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.07.2016

2161/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o odvolání a volbě členů 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.“),
odvolává
ke dni 27.7.2016 z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.:
Ing. Ondřeje Baránka,
dat. nar. ……………………..
bytem …………………………………,
paní Ivetu Kočí Palkovskou, dat. nar. ………………………
bytem ………………………………….
volí
ke dni 27.7.2016 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.:
Bc. Pavla Rapanta,
dat. nar. …………………………
bytem …………………………,
…………………………………….,
pana Vojtěcha Kozáka,
dat. nar. ……………………………
bytem …………………………..
…………………………………….
paní Alici Hegyi,
dat. nar. ………………………….
bytem …………………………………
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy
představenstva společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 8/ 2016
3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo
společnosti TSH a.s.
T: 9/2016
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2162/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
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.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce pro stávající i nové členy představenstva společnosti
TSH a.s., včetně měsíční odměny ve výši 20 000 Kč za výkon funkce člena
představenstva společnosti TSH a.s. od 27.7.2016, dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce včetně měsíční odměny ve výši 20 000 Kč
za výkon funkce místopředsedy představenstva společnosti TSH a.s.,
dle Přílohy č. 2
ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 7/2016
2163/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady____________________
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.“),
odvolává
ke dni 27.7.2016 z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.:
Mgr. Stanislavu Goreckou,
dat. nar. ……………………….
bytem ………………………………………..
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volí
ke dni 27.7.2016 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.:
pana Miroslava Polaka,
dat. nar. …………………………
bytem ……………………………
…………………………………..,
ukládá
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby místopředsedy dozorčí
rady společnosti TSH a.s.
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 8/2016
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664
Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 8/2016
2164/47RM/2016 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro člena
dozorčí rady______________________________________________________
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.“),
schvaluje
1. smlouvu o výkonu funkce pro stávající i nové členy dozorčí rady společnosti
TSH a.s. včetně výše měsíční odměny 9 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí
rady společnosti TSH a.s. od 27.7.2016, dle Přílohy č. 1
2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše měsíční odměny 9 000 Kč
za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti TSH a.s.,
dle Přílohy č. 2
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ukládá
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.
Z: vedoucí OPS
T: 27.7.2016
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce

Z: představenstvo
TSH a.s.
T: 7/2016

2165/47RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společností Městská realitní
agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 1.7.2016, dle přílohy č.1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy, č.3
2166/47RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č. 42 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42, Havířov- Město,
…………………….,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1016/9, Havířov-Město,
……………………..,
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici A. S. Puškina 911/1, Havířov-Město,
…………………….,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1192/6, Havířov-Město,
……………………..,
- č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1200/34, Havířov-Podlesí,
………………………
- č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Konzumní 382/14, Havířov-Šumbark,
………………………,
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- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Na Nábřeží 752/137, Havířov-Město,
…………………….,
- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Slezská 767/4, Havířov-Město,
………………………,
- č. 49 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov-Podlesí,
………………………,
- č. 155 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov-Šumbark,
………………………,
- č. 33 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí,
……………………….,
- č. 12 o velikosti 1+1 na ulici Sukova 819/2, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 4 o velikosti 0+2 na ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov- Podlesí,
………………………..,
- č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 515/10, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 477/31, Havířov- Město,
………………………….,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 779/18, Havířov- Město,
…………………………..,
- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici K. V. Raise 1083/6, Havířov- Město,
…………………………..,
- č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 295/3, Havířov- Město,
…………………………..,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1009/4, Havířov- Město,
………………………….,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 822/6, Havířov- Město,
………………………….,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 971/26, Havířov- Město,
………………………….,
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Česká 1199/1, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 902/24, Havířov- Město,
………………………….
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 836/7, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1169/1c, Havířov- Šumbark,
………………………….,
- č. 20 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov- Šumbark,
…………………………….,
- č. 4 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Hornická 681/67,
Havířov- Prostřední Suchá, ………………………………,
- č. 20 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6, Havířov- Šumbark,
…………………………….,
- č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Konzumní 383/16, Havířov- Šumbark,
……………………………,
- č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 990/44, Havířov- Město,
…………………………….,
- č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Petra Bezruče 1542/11, Havířov- Podlesí,
…………………………….,
- č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1102/77, Havířov- Podlesí,
……………………………,
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- č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov- Podlesí,
………………………,
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov- Šumbark,
………………………,
- č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 383/16, Havířov- Šumbark,
………………………..,
- č. 14 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1107/11, Havířov- Šumbark,
………………………..,
- č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Nákupní 423/6, Havířov- Šumbark,
……………………….
pověřuje
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: 1.8.2016
2167/47RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Anně Kuchařové, t.b. ………………………………………
……….. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 23.07.2014
schvaluje
mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města Havířova p. Tomáši Treichelovi,
t.b. …………………………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
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2168/47RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Jitka Šteffková___________________
Rada města Havířova
neschvaluje
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. Hlavní třída 230/72 v Havířově – Městě
p. Jitce Šteffkové, t.b. ………………………………………………….
2169/47RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, přistoupení p. Pavlíny Mejstříkové, trvale bytem ……………….
……………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+4 v domě
na ul. ……………………………………………………., jehož nájemcem
je její otec p. Jiří Mejstřík
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení Ing. Michala Kasalíka, trvale bytem ……………………………,
…………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě
na ul. ………………………………………….., jehož nájemci jsou jeho rodiče
Ing. Marcela Kasalíková a Ing. Pavel Kasalík
neschvaluje
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Patrika Šicha, trvale bytem ………………………,
……………………….. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě
na ul. ……………………………………….., jehož nájemkyní je jeho matka
p. Jana Štrauchová
2170/47RM/2016 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova - Lucie Hesková______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
v souvislosti s výměnou bytu z domu na ul. Příčná 294/4 v Havířově-Městě za byt
v domě na ul. Eduarda Urxe 283/5 v Havířově-Městě udělení výjimky
z čl. IV bodu 3 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům
v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
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23.07.2014 pro Lucii Heskovou, t.b. ……………………………., týkající se věty
„Nájemné bude nájemcem uhrazeno ke dni uzavření nájemní smlouvy na 6 měsíců
dopředu“, a to tak, že stanovená výše nájemného bude hrazena měsíčně a úhrada
jistoty ve výši 15.100,- Kč bude provedena ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc.
2171/47RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33,
k.ú. Prostřední Suchá______________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33,
k.ú. Prostřední Suchá, odměřené geometrickým plánem č. zak. 2170-20/2006
a nově označené jako pozemky parc.č. 1225/58 o výměře 9 m2, parc.č. 1225/59
o výměře 11 m2 a parc.č. 1225/60 o výměře 8 m2, k. ú. Prostřední Suchá,
celkem 28 m2 paní Anně Michálkové, bytem ………………………………….,
………………………., pod již postavenými garážemi
2172/47RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark a zřízení služebnosti________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 2105/315, parc.č. 2105/346
a parc.č. 2105/347, kat. území Šumbark v majetku statutárního města Havířova, ve
prospěch oprávněných-spoluvlastníků bytového domu Orlí 418/6, uvedených na
LV č. 1414, pro obec Havířov, katastrální území Šumbark, dle jejich podílů, za
jednorázovou úhradu ve výši 3 000,- Kč + DPH spočívající v právu přístupu k
nemovitosti na pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark, práva pozemky užívat,
povinnosti pozemky udržovat a provádět jejich nezbytné opravy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej pozemku parc.č. 2076/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře
255 m2, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází bytový dům č. p. 418/6 ,
spoluvlastníkům bytového domu, uvedených na LV č. 1414, pro obec Havířov,
katastrální území Šumbark, dle podílů za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
125 130,- Kč (tj. cca 490,70 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého
posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
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2173/47RM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice
Moravskoslezskému kraji___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. darování 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 se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím,
pod stavbou krytého bazénu a tělocvičny Moravskoslezskému kraji se sídlem
Ostrava, 28. října 2771/117, IČO: 70890692, neboť se jedná o pozemky
zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov k rozvoji sportu
2. darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2,
parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č. 524/91
o výměře 593 m2, parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m2 a část pozemku parc.č.
524/94 o výměře cca 250 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem dle
podmínek odborů) v kat. území Bludovice se všemi součástmi a veškerým
příslušenstvím pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka
a navazující na pozemek pod budovou ZUŠ Leoše Janáčka Moravskoslezskému
kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,
IČO: 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům
města Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury
Podmínky darovací smlouvy:
1) Obdarovaný se zavazuje, že o darované nemovitosti bude řádně pečovat
a užívat je pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury,
sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů
a nepřevede je do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2) Obdarovaný je povinen umožnit dárci kdykoliv během uvedené lhůty
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany obdarovaného
dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost.
3) V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v bodě 1) je dárce
oprávněn od smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen uhradit smluvní pokutu
odpovídající tržní kupní ceně nemovitostí, tj. 3.780.318,- Kč, za každé
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v bodě 1). Smluvní pokuta je splatná do
60 dnů ode dne, kdy obdarovaný bude dárcem k její úhradě písemně vyzván.
4) Obdarovaný je povinen vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku
během celé 10leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji
aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu (bod 1), k jejichž zachování se
obdarovaný zavázal a dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí.
5) V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v bodě 2) nebo
v bodě 4) je dárce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v bodě 2) nebo v bodě 4),
smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem
k její úhradě písemně vyzván.
6) Obdarovaný uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí a zajistí zpracování geometrického
plánu na své náklady za splnění podmínek odborů MMH.
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2174/47RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark____________
Rada města Havířova
schvaluje
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, paní Mileně Menšíkové, ……………………..,
……………………………, za účelem zahrady
2175/47RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark__________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark o výměře 34 m2,
panu Marku Bubenčíkovi, bytem …………………………………………
IČO: 75251680 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů,
potravin a smíšeného zboží s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena:
- na dobu neurčitou od 1.7.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků
a o zřízení věcného břemene ze dne 14.3.2012:
28 m2 stánek x 400,- Kč/m2/rok = 11 200,- Kč/rok
6 m2 přístup x 60,- Kč/m2/rok =
360,- Kč/rok
Celková výše nájemného činí
11 560,- Kč/rok
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek
- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou
schůdnost přístupu ke stánku
a
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark
č. 678//OSM/2014 s panem Antonínem Románkem,
bytem ……………………..dohodou k 30.6.2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
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2176/47RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark_________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú. Šumbark o výměře 5 m2,
panu Karlu Szeligovi, bytem …………………………….., IČO: 04557174
k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin
a smíšeného zboží s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena:
- na dobu neurčitou od 1.7.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků
a o zřízení věcného břemene ze dne 14.3.2012:
5 m2 stánek x 800,- Kč/m2/rok = 4 000,- Kč/rok za podmínek:
- 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. 2105/656, k.ú. Šumbark
č. 914/OSRM/2015 s panem Alešem Tvarůžkou, bytem ………………………,
…………………………. dohodou k 30.6.2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
2177/47RM/2016 - Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 511/59, k.ú. Bludovice___
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 511/59, ostatní plocha o výměře 7 m2,
k.ú. Bludovice, pro společnost Ostravská zástavní s.r.o., zastoupená jednatelem
paní Monikou Pastuchovou, …………………………………………………
IČO: 268 77 287, za účelem přístupu do provozovny na ul. Františka Hrubína
v Havířově - Podlesí, dohodou ke dni 31. 7. 2016 z důvodu ukončení činnosti
v prostorách RPG Byty s.r.o.
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 765/OSM/09
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 8. 2016

Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/64619/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Veronika Richterová, DiS.
596 803 228
596 811 143
richterova.veronika@havirov-city.cz

DATUM:

01.08.2016

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.07.2016

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

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 47. schůzi Rady města Havířova, konané dne 27.07.2016 – II. část
2178/47RM/2016 - Výpůjčka části pozemků k.ú. Havířov- město a k.ú. Prostřední Suchá pro
přístup přes pozemky pro provádění stavby „ Silnice III/4746 –
rekonstrukce mostu ev.č. 4746 – 1 přes trať ČD v obci Havířov“
2179/47RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 1448/14, k.ú. Dolní Suchá
2180/47RM/2016 - Žádost společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. o
přehodnocení výše úhrady za zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích
města
2181/47RM/2016 - Záměr pronájmu části nemovité věci
2182/47RM/2016 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou
Pronájem části nemovité věci
2183/47RM/2016 - Změna platebních podmínek nájemného
2184/47RM/2016 - Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku
k hospodaření příspěvkové organizaci
2185/47RM/2016 - Podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci prostřednictvím krajů
z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
2186/47RM/2016 - „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“ (stavba č. 16020) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
2187/47RM/2016 - OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku,
vč. smuteční síně“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru
nejvhodnější nabídky
2188/47RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
2189/47RM/2016 - Informativní zpráva statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká
2190/47RM/2016 - Zahájení školního roku 2016/2017 v 1. třídách základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Havířov
2191/47RM/2016 - Stanovení platu řediteli ZŠ Školní a ředitelce ZŠ a MŠ Zelená
2192/47RM/2016 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
2193/47RM/2016 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2016 v Havířově
2194/47RM/2016 - Žádost Mgr. Přemysla Čapandy o revokaci usnesení RMH ze dne 15.6.2016
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2195/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ U Jeslí
2196/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Okružní
2197/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Sukova
2198/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Švabinského
2199/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ K. Světlé
2200/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Frýdecká
2201/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Puškinova
2202/47RM/2016 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální
služby města Havířova určenou na sociální službu Centrum drogové pomoci,
číslo registrace 8008943
2203/47RM/2016 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016
2204/47RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
2205/47RM/2016 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2015
2206/47RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Těrlicko
2207/47RM/2016 - Návrh změny zástupce Rady města Havířova v pracovní skupině pro řešení
problematiky městské hromadné dopravy v Havířově (dále jen „MHD
Havířov“)
2208/47RM/2016 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města
Havířova
2209/47RM/2016 - Návrh na zrušení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní
obsluhy v souvislosti s výstavbou terminálu „Hranečník“
2210/47RM/2016 - Návrh na ustanovení pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového
hospodářství města a přípravu Plánu odpadového hospodářství města
Havířova
2211/47RM/2016 - VZ/68/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchu místní komunikace ul.
Na Nábřeží“ - vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
2212/47RM/2016 - Odprodej elektroniky
2213/47RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
2214/47RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady
konané dne 2. 6. 2016
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2215/47RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice
(Slovensko)
2216/47RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Bratislavy (Slovensko)
2217/47RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko
2218/47RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice, Slovensko
2219/47RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a změnou výše a použití schválené
jmenovité investiční dotace na rok 2016 – MŠ Puškinova
2220/47RM/2016 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,
příspěvková organizace
2221/47RM/2016 - Souhlas zřizovatele s umístěním sídla spolku
2222/47RM/2016 - Souhlas zřizovatele s podnájmem části pronajaté nemovité věci
2223/47RM/2016 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním
střediskem Havířov
2224/47RM/2016 - Změna členů hodnotící komise u veřejné zakázky VZ/02/MKS/2016
– „Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost
a Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově“
2225/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
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USNESENÍ

ze 47. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.07.2016 – II. část
2178/47RM/2016 - Výpůjčka části pozemků k.ú. Havířov- město a k.ú. Prostřední Suchá
pro přístup přes pozemky pro provádění stavby „ Silnice III/4746 –
– rekonstrukce mostu ev.č. 4746 – 1 přes trať ČD v obci Havířov“_________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku části pozemků parc.č. 1236/3, 1236/20, 1236/21, 1536/1, 1536/7,
1536/8, 1536/9, 2117/1, 2117/4, 2193/1, 2193/4, 2193/5, 2265/1, 2265/6, 2265/7,
2727/1, 2727/7, 2727/8, 2733/6, 2733/7, 2738/1, 2738/5, 2739/1, 2739/4, 2741/1,
2741/4, 2742/1, 2742/2, 2748/10, 2748/11, 2748/12, 2748/13, k.ú. Havířov –
město a parc.č. 2206/77, 2663/16, 2663/17, 2663/27, 2663/31, 2718/2, 2718/3, k.ú.
Prostřední Suchá za účelem zajištění přístupu přes pozemky v majetku města pro
provádění stavby„ Silnice III/4746 – rekonstrukce mostu ev.č. 4746 – 1 přes trať
ČD v obci Havířov“ o výměře cca 2905 m2 ve prospěch Moravskoslezského kraje,
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 6 měsíců od doby zahájení
stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o výpůjčce
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2016
2179/47RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 1448/14, k.ú. Dolní Suchá
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1448/14,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH, o výměře 12 m2 dle GP č. 1237 – 107/2015 ze dne
03. 11. 2015 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 1448/25, k.ú. Dolní Suchá,
jehož součástí je budova č.p. 429, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
Stanislav Játi a Jarmila Játiová, oba bytem …………………………………….
…………….
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2016
2180/47RM/2016 - Žádost společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
o přehodnocení výše úhrady za zřízení pozemkové služebnosti
na pozemcích města________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
ze dne 30. 5. 2016 o přehodnocení výše úhrady dle platných Zásad pro uzavírání
smluv o nájmu pozemků a o zřizování věcných břemen pro tuto společnost
za zřízení věcných břemen služebnosti inženýrské sítě, umístění vodovodu
a kanalizace na pozemcích v majetku města Havířova pro budoucí smluvní vztahy
neschvaluje
udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřizování
věcných břemen při projednávání výše úhrady za zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě, umístění vodovodu a kanalizace na pozemcích
v majetku města Havířova pro společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
2181/47RM/2016 - Záměr pronájmu části nemovité věci___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře
208,40 m2 v přízemí budovy č. p. 144, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice,
spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny
ukládá
informovat nájemce o zvýhodněném nájemném ve výši 180,- Kč/m2/rok bez DPH
do 31.12.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 8/2016
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2182/47RM/2016 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou Pronájem části nemovité věci__
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 161,08 m2 v přízemí a 1. poschodí obytného domu
na náměstí Republiky č. p. 570/2, Havířov-Město, nájemci
p. Muratu Kreci, IČO: 01579321, dohodou k 31. 7. 2016
2.

pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 161,08 m2 v přízemí a 1. poschodí obytného domu na náměstí
Republiky č. p. 570/2, Havířov-Město, spol. CZECH – OV TRADE spol. s r.o.,
IČO: 25822217, k provozování kavárny v přízemí a jako sklady, šatna
a sociální zázemí pro zaměstnance v 1. poschodí, za podmínek:
- nájemné 1.758,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory v přízemí o výměře
62,91 m2
- nájemné 400,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory v 1. poschodí o výměře
98,17 m2
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2016
- každoroční úprava nájemného o výši inflace stanovenou ČSÚ
za uplynulý rok
- stavební úpravy prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po ukončení nájmu

2183/47RM/2016 - Změna platebních podmínek nájemného________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu nájemní smlouvy na část nemovité věci - prostor sloužící 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, a to z původního placení nájemného a záloh za služby
na základě splátkového a platebního kalendáře na placení nájemného a záloh
za služby od 1. 8. 2016 na základě vystavených měsíčních faktur,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 595/OSM/10 ze dne 31. 5. 2010
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016
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2184/47RM/2016 - Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku
k hospodaření příspěvkové organizaci__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit vynětí části původního pozemku parc. č. 1355 v kat. ú. Bludovice,
o výměře 3 m2, po zaměření označeného číslem 1355/2, z hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice
Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289, a předání této části původního
pozemku parc. č. 1355 v kat. ú. Bludovice, o výměře 3 m2,
po zaměření označeného číslem 1355/2, k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
uložit zpracování dodatků zřizovacích listin příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov a příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
Z: vedoucí OPS
T: 31. 10. 2016
2185/47RM/2016 - Podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci prostřednictvím krajů
z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí__
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci prostřednictvím krajů z rozpočtu
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na účely uvedené v důvodové
zprávě
pověřuje
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti o dotaci a ostatních
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o účelovou neinvestiční dotaci prostřednictvím krajů
z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Z: vedoucí OSRM
T: 31.8.2016
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2186/47RM/2016 - „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“ (stavba č. 16020) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“ (stavba č. 16020)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
5. základní hodnotící kritérium:

srpen 2016
nejpozději do 60 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální
výši 2.000.000 Kč
- záruka 60 měsíců
- složení peněžité kauce v hodnotě 150.000 Kč za účelem zajištění
splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,
- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“
- doklad osvědčující odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího
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9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. demolice stavebních
konstrukcí nebo objektů, v minimální hodnotě 2.200.000,-Kč
bez DPH / 1 stavba, provedených uchazečem v posledních 5 letech od konce
lhůty k podání nabídek, jehož přílohou musí být minimálně 3 osvědčení
(referenční list) objednatelů o provedení stavebních prací uvedených
v seznamu
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
11. způsob realizace zadávacího řízení:
- doložení dokladů ke kvalifikaci a podepsaného návrhu smlouvy
před elektronickou aukcí v listinné formě
- hodnocení nabídek v elektronické aukci
12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. Alice Hegyi, člen ZMH
3. JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
4. Ing. Bohuslav Niemiec, zástupce rozvojové komise RMH
5. Ing. Miloš Klimeš, ekonom OSRM
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Bc. Alena Zedníková,
Ing. Kateřina Mikulová,Ing. Miroslav Szop,
Ing. Renáta Machová
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla – demolice
objektů“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Příprava polyfunkčního území
areálu bývalého dolu Dukla – demolice objektů“
Z: vedoucí OSRM
T: 08/2016
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2187/47RM/2016 - OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční
síně“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky____
Rada města Havířova
vylučuje
z účasti v zadávacím řízení OŘ/30/OSRM/16 - „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku, vč. smuteční síně“:
- Společnost Stavos – Staspo, hřbitov Šumbark, se sídlem
700 30 Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189/35, sestávající ze společností
Stavos Stavba a.s., se sídlem 700 30 Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189/35,
IČO: 44739494, a STASPO, spol. s r.o., se sídlem 716 00 Ostrava-Radvanice,
Těšínská 114/254, IČO: 41035704, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném
rozsahu z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto materiálu, tj. ve zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek
- Společnost STAMONT – KR OSTRAVA – hřbitov Šumbark, se sídlem
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48, sestávající ze společností
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., se sídlem
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48, IČO: 64617874, a KR
OSTRAVA a.s., se sídlem 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Slívova 1946/7,
IČO: 25890981, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto materiálu,
tj. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek
- Společnost BDSTAV a SaS – Havířov, se sídlem 739 36 Bruzovice 88,
sestávající ze společností BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem
739 36 Bruzovice 88, IČO: 26807947, a Strojírny a stavby Třinec, a.s., se
sídlem 739 61 Třinec – Staré Město, Průmyslová 1038, IČO: 47674539, pro
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů
popsaných v příloze č. 1 tohoto materiálu, tj. ve zprávě o posouzení
a hodnocení nabídek
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
OŘ/30/OSRM/16 - „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku, vč. smuteční
síně“ společnosti RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov, se sídlem
708 00 Ostrava-Poruba, Dělnická 382/32, sestávající ze společností Ridera
Stavební a.s., se sídlem 708 00 Ostrava-Poruba, Dělnická 382/32, IČO:
45192464, a HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., se sídlem 779 00 OlomoucHodolany, Tovární 1129/41a, IČO: 45195706, s nabídkovou cenou
69.259.789,97 Kč bez DPH (83.804.345,87 Kč včetně DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/30/OSRM/16 - „Rozšíření
hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ takto:
2. místo:

Metrostav a.s., se sídlem 180 00 Praha 8-Libeň,
Koželužská 2450/4, IČO:00014915, s nabídkovou cenou
77.946.624,17 Kč bez DPH (94.315.415,24 Kč včetně DPH)
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3. místo:

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem 150 00 Praha 5,
Plzeňská 16/3217, IČO: 46678468, s nabídkovou cenou
82.949.022,41 Kč bez DPH (100.368.317,12 Kč včetně DPH)

4. místo:

Zlínstav a.s., se sídlem 760 01 Zlín, Bartošova 5532,
IČO: 28315669

5. místo:

Porr a.s., se sídlem 100 00 Praha 10 – Strašnice,
Dubečská 3238/36 IČO: 43005560

pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem rozhodnutí o vyloučení
uchazečů, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo a dalších
dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení OŘ/30/OSRM/16 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku, vč. smuteční síně“
ukládá
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 03.08.2016
2.

předložit smlouvu o dílo k podpisu
Z: vedoucí OSRM
T: 8/2016

2188/47RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
- dar ve formě výmalby ve výši 29 468 Kč od Stanislava Kralovanského,
……………………………………………………………….,
IČO: 61935492 – malování a tapetování třídy a šatny v rozsahu cca 324 m2
po rekonstrukci elektroinstalace,
- věcný dar ve výši 3 154 Kč od Ing. Marcely Anýžové, ……………………,
………………….. – hračky pro děti MŠ (panenka Sam, panenka Bratzillas,
štěňátko Baby born, panenka Moxie, kočárek hole Baby Annabell, autíčko
Little Tikes),
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- věcný dar ve výši 3 074 Kč od Martina Zůčka, ………………………..,
…………………. – hračky pro děti MŠ (panenka Chou Chou, panenka
Mc, interaktivní autíčko Little Tikes, panenka Lalaloopsy, jednorožec, mini
sada Lalaloopsy),
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČO: 48805289)
- věcný dar ve výši 17 857 Kč od Klubu rodičů při MŠ
Havířov – Dolní Datyně 11/76, IČO: 65890639 – herní prvek na školní
zahradu „Střelnice vrány“,
3. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČO:48805424)
- dar ve formě opravy opěrné zídky na nádvoří školy ve výši 20 812 Kč
od společnosti Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66,
736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601
2189/47RM/2016 - Informativní zpráva statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zastupování statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov –
Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Mgr. Monikou Gelnarovou po dobu
rodičovské dovolené ředitelky Mgr. Jiřiny Sivé v době od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2017
2190/47RM/2016 - Zahájení školního roku 2016/2017 v 1. třídách základních škol,
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov_________________________
Rada města Havířova
bere

na

vědomí

účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2016/2017 v 1. třídách
základních škol dne 1. září 2016 takto:
paní Mgr. Jana Feberová
na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
paní Bc. Ivana Kožmínová
na Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace
pan Bc. Daniel Pawlas
na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace
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pan Ing. Karel Šlachta
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace
pan Vojtěch Kozák
na Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
pan Bc. Ivan Bureš
na Základní školu Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
paní Bc. Darja Tomaniecová
na Základní školu Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
paní Mgr. Rudolfa Treichelová
na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
pan Bc. Daniel Pawlas
na Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
pan Ing. Bohuslav Muras
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace
paní PaedDr. Milada Halíková
na Základní školu Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
pan Karel Ďurkáč
na Základní školu Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
pan MUDr. Milan Dlábek
na Základní školu Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace
paní Bc. Alena Zedníková
na Základní školu Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace
zástupce Odboru školství a kultury MMH
na Základní školu Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
paní Eva Radová
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Životice Zelená,
příspěvková organizace
paní Mgr. Věra Nováková
na Základní školu Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná
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ukládá
oznámit zástupcům města přesnou hodinu a místo zahájení školního roku
2016/2017 v 1. třídách výše jmenovaných škol
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2016
2191/47RM/2016 - Stanovení platu řediteli ZŠ Školní a ředitelce ZŠ a MŠ Zelená______________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace dle přílohy č. 1, a to:
1. MVDr. Martinu Svobodovi od 1. 8. 2016
Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace IČO: 70958149
2. Mgr. Blance Helštýnové od 1. 9. 2016
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,
příspěvková organizace IČO: 75027569
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2016
2192/47RM/2016 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov_____________
Rada města Havířova
stanoví
od 1.8.2016 osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení ve výši dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2016
2193/47RM/2016 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2016 v Havířově__________
Rada města Havířova
schvaluje
zapojení města Havířova do Evropského týdne mobility, který se uskuteční
ve dnech 16.09. - 22.09.2016 a uspořádání Evropského dne bez aut dne 16.09.2016
přijetím Charty 2016, ve znění přílohy č. 1
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ukládá
1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s.,
poskytnutí bezplatné přepravy na den 16.09.2016
Z: vedoucí OKS
T: srpen 2016
2. odboru školství a kultury organizačně zajistit akce k Evropskému
týdnu mobility, vč. Evropského dne bez aut
Z: vedoucí OŠK
T: září 2016
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 2016

pověřuje

primátora statutárního města Havířov podpisem Charty 2016 pro Evropský
týden mobility
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2016
2194/47RM/2016 - Žádost Mgr. Přemysla Čapandy o revokaci usnesení RMH ze dne 15.6.2016__
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Mgr. Přemysla Čapandy ve věci návrhu na opravný prostředek k usnesení
č. 2032/43RM/2016 - jmenování ředitele ZŠ Školní ze zasedání Rady města
Havířova ze dne 15. 6. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schvaluje
text odpovědi na žádost Mgr. Přemysla Čapandy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
pověřuje
náměstkyni primátora pro sociální rozvoj Mgr. Janu Feberovou podpisem
odpovědi
Z: vedoucí OŠK
T: 7/2016
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2195/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ U Jeslí___________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ U Jeslí
349 600 Kč
bez spoluúčasti

2196/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Okružní_________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,
IČO: 70958297
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ Havířov-Šumbark, Okružní 1a/1070,
příspěvková organizace
365 000 Kč
bez spoluúčasti

2197/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Sukova__________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ Sukova
371 600 Kč
bez spoluúčasti
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2198/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Švabinského______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Mateřská škola Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČO: 70958254)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ Švabinského „Duhový korálek“
351 800 Kč
bez spoluúčasti

2199/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ K. Světlé_________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov
– Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO:48805424)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Škola pro všechny
1 091 000 Kč
bez spoluúčasti

2200/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Frýdecká____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace (IČO: 48805289)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Šablony I na ZŠ a MŠ Havířov – Bludovice
Frýdecká
1 168 650 Kč
bez spoluúčasti
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2201/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Puškinova________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Personální a vzdělávací podpora
v MŠ Havířov-Město, Puškinova 7a/908
411 200 Kč
bez spoluúčasti

2202/47RM/2016 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální
Služby města Havířova určenou na sociální službu Centrum drogové pomoci,
číslo registrace 8008943______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí účelové dotace ve výši 347 000 Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální
služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ 60337583, na sociální službu Centrum drogové pomoci, číslo registrace
8008943, z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb
včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
Z: ředitel SSmH
T: srpen 2016
2203/47RM/2016 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016__________
Rada města Havířova
schvaluje
2. úpravu odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě, kdy celková výše
odpisů po této úpravě činí 46 679 232,69 Kč.
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2204/47RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 49. a 50., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 49. a 50., dle důvodové zprávy a příloh.
2205/47RM/2016 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2015___________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná,
IČO 75066611, za rok 2015 a závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2015 bez
výhrad (příjmy ve výši 7 563,78 tis. Kč a výdaje ve 4 689,74 tis. Kč), dle Přílohy
2206/47RM/2016 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Těrlicko_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu Těrlicko v rozsahu přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem vyjádření
statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Těrlicko
ukládá
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření
statutárního města Havířova pořizovateli zprávy o uplatňování územního plánu
Těrlicko, tj. Obecnímu úřadu Těrlicko
Z: vedoucí OÚR
T: 29.07.2016
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2207/47RM/2016 - Návrh změny zástupce Rady města Havířova v pracovní skupině pro řešení
problematiky městské hromadné dopravy v Havířově
(dále jen „MHD Havířov“)___________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
člena pracovní skupiny pro řešení problematiky MHD v Havířově
p. Petera Hrabčáka, kterého jmenovala v pracovní skupině jako svého zástupce
jmenuje
p. Soňu Ryšánkovou Dosedělovou
členem pracovní skupiny pro řešení MHD v Havířově jako svého zástupce
po dobu trvání jeho (její) funkce člena Rady města Havířova, s účinností
od 1.8.2016
potvrzuje
členství a funkce ostatních členů pracovní skupiny:
Předseda komise:
Členové:
za město Havířov:
za dopravce:

vedoucí odboru komunálních služeb
- p. Ing. Zdena Mayerová
referent odboru komunálních služeb
- p. Naďa Czechová
ředitel divizi osobní dopravy
- p. Ing. Jakub Vyvial
dopravně technický pracovník
- p. Ing. Dalibor Vu
dopravně technický pracovník
- p. Adam Vaculík
za spolek „Efektivní doprava pro Havířov a okolí“:
- p. Michal Podloučka

ukládá
předat informaci o ukončení členství p. P. Hrabčákovi spolu s poděkováním
za aktivní činnost v pracovní skupině pro řešení MHD v Havířově
Z:vedoucí OKS
T: ihned
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2208/47RM/2016 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území
města Havířova_____________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
p. Bc. Alenu Zedníkovou,
členem zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování znalosti místopisu,
právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy
taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova s účinností
od 1.8.2016, po dobu trvání jeho funkce člena Rady města Havířova
potvrzuje
členství a funkce ostatních členů ve zkušební komisi:
Czechová Naďa, odbor komunálních služeb
– předseda zkušební komise
Kolář Jan, odbor komunálních služeb
– člen zkušební komise
s oprávněním vykonávat funkci náhradníka pro funkci předsedy zkušební komise
Ing. Matoušková Irena, odbor vnitra
– člen zkušební komise
a živnostenský úřad
Ing. Muras Bohuslav, Městská policie Havířov
– člen zkušební komise
Ing. Schwarz Jaromír, stavební a silniční správní úřad – člen zkušební komise
po dobu trvání funkce dopravního úřadu na úseku taxislužby
2209/47RM/2016 - Návrh na zrušení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní
obsluhy v souvislosti s výstavbou terminálu „Hranečník“__________________
Rada města Havířova
schvaluje
zrušení pracovní skupiny pro řešení problematiky dopravní obsluhy v souvislosti
s výstavbou terminálu „Hranečník“ s účinností k 31. 7. 2016
ukládá
předat písemnou informaci o zrušení pracovní skupiny pro řešení problematiky
dopravní obsluhy v souvislosti s výstavbou terminálu Hranečník všem jejím
členům současně s vyjádřením poděkování Rady města Havířova za činnost.
Z: vedoucí OKS
T: 08/2016
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2210/47RM/2016 - Návrh na ustanovení pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového
hospodářství města a přípravu Plánu odpadového hospodářství města
Havířova__________________________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
členy původní pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového hospodářství
města
a přípravu Plánu odpadového hospodářství města:
Předseda komise:

náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- Bc. Ivan Bureš

Členové:
za město Havířov:

vedoucí odboru komunálních služeb
- Ing. Zdena Mayerová
vedoucí odboru životního prostředí
- Ing. Jana Návratová
vedoucí oddělení zeleně a veřejných
prostranství odboru komunálních služeb
- Ing. Iveta Grzonková
referent odboru komunálních služeb
- Bc. Hana Walachová
za Komisi životního prostředí Rady města Havířova (KŽP):
předsedkyně KŽP
- Ing. Eva Šillerová
místopředseda KŽP - p. Jan Nezhyba
za Technické služby Havířov a.s. (TSH):
ředitel společnosti
- Ing. Ludvík Martinek
vedoucí střediska odpadového hospodářství - Ing. Iveta Slimáčková
schvaluje
ustanovení nové pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového
hospodářství města
a přípravu Plánu odpadového hospodářství města Havířova
jmenuje
členy nové pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového hospodářství
města a přípravu Plánu odpadového hospodářství města:
Předseda komise:

náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- Ing. Karel Šlachta
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Členové:
za město Havířov:

vedoucí odboru komunálních služeb
- Ing. Zdena Mayerová
vedoucí odboru životního prostředí
- Ing. Jana Návratová
vedoucí oddělení zeleně a veřejných
prostranství odboru komunálních služeb
- Ing. Eva Wojnarová
referent odboru komunálních služeb
- Bc. Hana Walachová
za Komisi životního prostředí Rady města Havířova (KŽP):
předsedkyně KŽP
- Ing. Eva Šillerová
místopředseda KŽP
- p. Jan Nezhyba
za Technické služby Havířov a.s. (TSH):
- Ing. Ludvík Martinek
ředitel společnosti
vedoucí střediska
odpadového hospodářství
- Ing. Iveta Slimáčková
2211/47RM/2016 - VZ/68/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchu místní komunikace
ul. Na Nábřeží“ - vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu_____________________________________________________
Rada města Havířova
zadává
zakázku č. VZ/68/OKS/16 na stavební práce „Plošná oprava povrchu místní
komunikace ul. Na Nábřeží“ uchazeči STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast východ, IČ: 608 38 744, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov,
s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena s nabídkovou cenou 1 546 000,- Kč bez
DPH (1 870 660,- Kč vč. DPH), termínem provedení prací 28 kalendářních dnů
a záruční lhůtou 36 měsíců
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
Z: vedoucí OKS
T: 8/2016
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2212/47RM/2016 - Odprodej elektroniky_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
odprodej elektroniky:
- 1 ks Tablet - Lenovo Yoga Tablet2 10,1F/Z3745/32GB/2G/LTE/An 4.4
stříbrný s pouzdrem Sleeve and Film zelené barvy za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 2 944 Kč vč. DPH (bez SW) Bc. Ivanu Burešovi
- 1 ks Mobilní telefon - SAMSUNG Galaxy S5 mini G800F LTE za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 2 038 Kč vč. DPH Bc. Ivanu Burešovi
- 1 ks Notebook - SONY Vaio S13S9E/B CEZ i5460, 4GB, 500GB, DVD-RW,
13.3“, W7 Pro 64 bit s brašnou a myší za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1
330 Kč vč. DPH (bez SW) Bc. Danielu Pawlasovi
ukládá
zrealizovat odprodej jednotlivým zájemcům
Z: vedoucí ORG
T: 31.8.2016
2213/47RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2016, dle přílohy č. 1
a plán kontrolní činnosti oddělení kontroly MMH, dle přílohy č. 2
2214/47RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady
konané dne 2. 6. 2016________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Depos
Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287
(dále jen „společnost“), konané dne 2. června 2016 v sídle společnosti,
dle důvodové zprávy
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2215/47RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice (Slovensko)
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského města Turčianské Teplice
na Slovensku ve dnech 10. – 12. června 2016 dle důvodové zprávy.
2216/47RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Bratislavy (Slovensko)_______
Rada města Havířova
bere na

vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Bratislavy (Slovensko),
která se uskutečnila dne 24. května 2016 dle důvodové zprávy.
2217/47RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko____
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zagorje ob
Savi ve Slovinsku ve dnech 04.08. – 07.08.2016 na festival „Noč pred nočjo“
a „20. Zagorska noč 2016“ pro:
1. pana Daniela Chobota
2. pana Mgr. Tomáše Ptáčka
3. paní Soňu Ryšánkovou Dosedělovou
2218/47RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice, Slovensko_
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Turčianské
Teplice na Slovensku ve dnech 20.08. – 21.08.2016 na akci „Hornoturčianske
dožinkové slávnosti“ pro:
1. pana Bc. Daniela Pawlase
2. pana Ing. Eduarda Heczka
3. pana Bc. Pavla Rapanta
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2219/47RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a změnou výše a použití schválené
jmenovité investiční dotace na rok 2016 – MŠ Puškinova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
(IČO:61988707)
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky 40 000 Kč z rezervního
fondu do fondu investic na pořízení robotu do školní jídelny
2. změnu výše a použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2016,
a to takto:
povrch pro dětské hřiště Smart Soft ve výši 80 000 Kč změnit na pořízení
robotu do školní jídelny ve výši max. 120 000 Kč s dofinancováním z fondu
investic příspěvkové organizace
2220/47RM/2016 - 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
(chodítko – pro potřeby uživatelů střediska Helios) v hodnotě 2.000 Kč
od dárce pana Jiřího Bonczka, ………………………………..
Z: ředitel DsH, p.o.
T: červenec 2016
2221/47RM/2016 - Souhlas zřizovatele s umístěním sídla spolku______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČ: 00306754 umístění sídla spolku pro Městský fotbalový klub Havířov, z. s.,
IČ: 27008240 na adrese Havířov-Prostřední Suchá, U Hřiště č. p. 1418,
PSČ 735 64
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2222/47RM/2016 - Souhlas zřizovatele s podnájmem části pronajaté nemovité věci______________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754 podnajmout část pronajaté nemovité věci na Letním koupališti
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, na období od 1. 8. 2016
do 31. 8. 2016 a to:
1. stánek č. 1 – společnosti CZECH - OV TRADE spol. s r.o.,
se sídlem U Stružníku 482/14, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 25822217
2. stánek č. 4 – společnosti Magnificence, s.r.o., se sídlem Žalanského 31/34,
163 00 Praha-Řepy, IČO: 28309472
2223/47RM/2016 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním
střediskem Havířov_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s., IČ 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Městským kulturním
střediskem Havířov, IČ: 00317985, ve výši 100.000,-- Kč na částečné
pokrytí nákladů organizačního a technického zabezpečení akce
„Havířovské slavnosti 2016“, konané ve dnech 2. a 3. 9. 2016.
2224/47RM/2016 - Změna členů hodnotící komise u veřejné zakázky
VZ/02/MKS/2016 – „Fyzická ostraha majetku a provozu objektů
Kulturního domu Radost a Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově“____
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 2046/43RM/2016 ze dne 15.06.2016 v části „s c h v a l u j e“
v bodě 13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků v zadávacím
řízení VZ/02/MKS/16 - „Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního
domu Radost a Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově“ tak, že namísto
Bc. Ivana Bureše bude členem hodnotící komise Ing. Karel Šlachta, náměstek
primátora pro hospodářský rozvoj, namísto Mgr. Daniela Vachtarčíka bude
členkou hodnotící komise Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální
rozvoj, namísto Bc. Aleny Olšokové bude náhradníkem člena hodnotící komise
Bc. Pavel Rapant.

52

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.07.2016

2225/47RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:

Nadace Rozvoje občanské společnosti
Grantový program na podporu komunit
Plzeňského prazdroje,a.s. – Radegast lidem
Buď eko s knihovnou

Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

30 000,- Kč
5 000,- Kč z finančních prostředků
Městské knihovny Havířov

Celkové náklady projektu:

35 000,- Kč

Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

53

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady města Havířova
konané dne 27.07.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/72 646/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

29.08.2016

USNESENÍ
ze 48. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.08.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 48. schůzi Rady města Havířova, konané dne 24.08.2016
2226/48RM/2016 - Zvolení ověřovatele 48. schůze RMH, konané dne 24.08.2016
2227/48RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 47. schůze RMH, konané dne 27.07.2016
2228/48RM/2016 - Schválení pořadu 48. schůze RMH, konané dne 24.08.2016
2229/48RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 48. RMH
2230/48RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově III.
2231/48RM/2016 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie Havířov
2232/48RM/2016 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov
− III. Etapa - složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
2233/48RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, prominuté
poplatky resp. úroky z prodlení
2234/48RM/2016 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní
agentury, s.r.o.
2235/48RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2236/48RM/2016 - Informativní zpráva o výsledku kontroly Městské realitní agentury, s.r.o.
2237/48RM/2016 - Odpojování od CZT v Havířově
2238/48RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a změnou výše schválené jmenovité
investiční dotace na rok 2016 – MŠ Čelakovského
2239/48RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku na ZŠ M. Kudeříkové
2240/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci opakovaně na dobu
určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě
jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě
2241/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Žákovská
2242/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci opakovaně na dobu
určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě
jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě
2243/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Mládežnická
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2244/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Frýdecká
2245/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ F. Hrubína
2246/48RM/2016 - Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy výstavby Sportovního
centra talentované mládeže stolního tenisu - SKST Baník Havířov
2247/48RM/2016 - Souhlas s pořízením investičního majetku – magnetoterapeutický přístroj
včetně příslušenství
2248/48RM/2016 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov,
příspěvkové organizace
2249/48RM/2016 - Veřejná zakázka č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové
haly Havířov“ - informace o výběru nejvhodnější nabídky a finanční zajištění
realizace
2250/48RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – Alena Chauturová
2251/48RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice
2252/48RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice
2253/48RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá
2254/48RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark
2255/48RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
2256/48RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
2257/48RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
2258/48RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
Obecný záměr pronájmu garáže
2259/48RM/2016 - Pronájem části nemovité věci
Změna výše nájemného
2260/48RM/2016 - Pronájem části nemovité věci – garáže na ul. Školní 39, Havířov-Šumbark
2261/48RM/2016 - Souhlas s podnájmem části nemovité věci
2262/48RM/2016 - „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025) – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
2263/48RM/2016 - VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína
– I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
500/OSRM/2016
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2264/48RM/2016 - ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,
Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 593/OSRM/2016
2265/48RM/2016 - ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov - Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 592/OSRM/2016
2266/48RM/2016 - OŘ/48/OSRM/16 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa –
− lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- rozhodnutí
o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
2267/48RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
2268/48RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
2269/48RM/2016 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov
2270/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci SVČ ASTERIX
2271/48RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2016
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ panu Ing. Miroslavu Šmídovi
2272/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Selská
2273/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Na Nábřeží
2274/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ F. Hrubína
2275/48RM/2016 - Pronájem nebytových prostor v majetku společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. pro zřízení šaten, skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně
prospěšných prací.
2276/48RM/2016 - Návrh Dohody o ukončení Smlouvy č. E/OMHD/1063/06 ve znění dodatků
č. 1-14 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území statutárního města Havířov dopravcem
ARRIVA MORAVA a.s.
2277/48RM/2016 - Petice občanů „NE výstavbě kancelářských a obchodních prostor
v Havířově – Podlesí na ul. Těšínská“
2278/48RM/2016 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 30.3.2016
2279/48RM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2015
a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2280/48RM/2016 - Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města
od 1.9.2016
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2281/48RM/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem
Havířov od 1.9.2016
2282/48RM/2016 - Pověření k provádění obřadů
2283/48RM/2016 - Změny ve složení komisí RMH
2284/48RM/2016 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2016
2285/48RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Paide, Estonsko
2286/48RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi (Slovinsko)
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USNESENÍ

ze 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.08.2016
2226/48RM/2016 - Zvolení ověřovatele 48. schůze RMH, konané dne 24.08.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 48. schůze Rady města Havířova,
konané dne 24.08.2016
paní ALICI HEGYI
2227/48RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 47. schůze RMH, konané dne 27.07.2016________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu ze 47. schůze RMH, konané dne 27. července 2016
2228/48RM/2016 - Schválení pořadu 48. schůze RMH, konané dne 24.08.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 48. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.08.2016
dle upravené přílohy
2229/48RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 48. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1850/39RM/2016 Pronájem nebytových prostor v majetku společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s. pro zřízení
šaten, skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně
prospěšných prací
1911/41RM/2016 Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše
Moldříková a Bára Krečmerová – úprava usnesení
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1917/41RM/2016
1952/41RM/2016
2158/47RM/2016

2160/47RM/2016

2177/47RM/2016

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Výstavba
železniční zastávky Havířov – Střed“
Souhlas zřizovatele s technickým zhodnocením
hmotného investičního majetku Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o
schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
představenstva
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o
schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
dozorčí rady
Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č.
511/59, k.ú. Bludovice

vypouští
ze sledování tato usnesení:
2005/43RM/2016

Zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rozšíření
hřbitova v Havířově - Šumbarku“
2054/43RM/2016 VZ/42/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů
místních komunikací ul. Chrpová a U Křížů“ vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
2087/44RM/2016 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č.
4079/1, 4166/1, k.ú. Havířov – město
2088/44RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
2089/44RM/2016 Zřízení pozemkové služebnosti k části pozemku
parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
2115/44RM/2016 Souhlas se zapojením do projektu „Systém sociálnězdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního
komunitního modelu“ prostřednictvím České asociace
pečovatelské služby
2121/44RM/2016 „Plošná oprava povrchu místní komunikace ul. Na
Nábřeží“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
2136/45RM/2016 Výpůjčka notebooků
2142/46RM/2016 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a
volba jednatele společnosti
2144/46RM/2016
2145/46RM/2016

Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – odvolání a
volba členů dozorčí rady společnosti
Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – schválení
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti vč. výše jeho měsíční odměny
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2148/46RM/2016

2162/47RM/2016

2164/47RM/2016

2166/47RM/2016
2179/47RM/2016
2181/47RM/2016
2186/47RM/2016

2190/47RM/2016
2191/47RM/2016
2192/47RM/2016
2193/47RM/2016
2194/47RM/2016
2202/47RM/2016

2206/47RM/2016
2207/47RM/2016

2209/47RM/2016
2212/47RM/2016
2220/47RM/2016

ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady – schválení
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti vč. výše jeho měsíční odměny
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionářů působnosti valné hromady o schválení
smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy
představenstva
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o schválení
smluv o výkonu funkce vč. odměny pro člena dozorčí
rady
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Havířova
Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č.
1448/14, k.ú. Dolní Suchá
Záměr pronájmu části nemovité věci
„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu
Dukla – demolice objektů“ (stavba č. 16020) –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu
Zahájení školního roku 2016/2017 v 1. třídách
základních škol,
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov
Stanovení platu řediteli ZŠ Školní a ředitelce ZŠ a MŠ
Zelená
Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku
řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2016
v Havířově
Žádost Mgr. Přemysla Čapandy o revokaci usnesení
RMH ze dne 15.6.2016
Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou
organizaci Sociální Služby města Havířova určenou na
sociální službu Centrum drogové pomoci, číslo
registrace 8008943
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Těrlicko
Návrh změny zástupce Rady města Havířova v
pracovní skupině pro řešení problematiky městské
hromadné dopravy v Havířově
(dále jen „MHD Havířov“)
Návrh na zrušení pracovní skupiny pro řešení
problematiky dopravní obsluhy v souvislosti
s výstavbou terminálu „Hranečník“
Odprodej elektroniky
Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
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2230/48RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově III.______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
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 období leden - červenec 2016 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov
ve výši 50 000,- Kč na financování pořízení softwaru MOTOROLA GPS klient
pro vzdálený přístup
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016
2231/48RM/2016 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě Městské policie Havířov_____
Rada města Havířova
schvaluje
likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku – dohledové kamery CCTV,
inv. č. 120002200101, rok výroby 1998, výrobní číslo 9805005943 pořizovací
cena 49 550,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, ve správě Městské policie Havířov,
se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1a a jeho následné vynětí z evidence
Z: ředitel MP
T: 30.09.2016
2232/48RM/2016 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov
− III. Etapa - složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek___
Rada města Havířova
schvaluje
složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Havířov – III. Etapa“
člen hodnotící komise:
1. Ing. Karel Šlachta
2. Ing. Pavel Tichý
3. Ing. Jaroslav Tyll
4. Jiří Hegegy

náhradník:
1. JUDr. René Vašek
2. Mgr. Martina Dvorská
3. Alexander Jusku
4. Ing. Pavel Stoklasa
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5. Ing. Radomír Kácal
6. Ing. Kateřina Mikulová
7. Ing. Miloslav Hanus

5. Kamil Kuzník
6. Ing. Zdeněk Konečný
7. Jaroslav Jeziorski

pověřuje
hodnotící komisi v zadávacím řízení „Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“:
1. výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami v rozsahu ust. § 71
a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
2. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu ust. § 59 a násl. zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2233/48RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, prominuté
poplatky resp. úroky z prodlení_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu dluhu na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 1.8.2016 a 15.8.2016, dle přílohy č.1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy, č.3
3. prominuté poplatky resp. úroky z prodlení, dle přílohy č.4
2234/48RM/2016 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské
realitní agentury, s.r.o._______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek provedení kontrol nebytových prostor ve správě Městské
realitní agentury, s.r.o., dle důvodové zprávy.
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2235/48RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1016/9, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 295/3, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 477/31, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 31 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14, Havířov-Podlesí,
……………………….,
- č. 29 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov-Podlesí,
……………………….,
- č. 16 o velikosti 1+1 na ulici Národní třída 576/2, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1187/8, Havířov-Podlesí,
……………………….,
- č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1146/5, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 59 o velikosti 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 Havířov-Město,
……………………….,
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 3 o velikosti 1+2 na ulici J. A. Komenského 297/7, Havířov-Město,
……………………….,
- č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 823/8, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 23 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1146/5, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 36 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 23 o velikosti 1+3 na ulici 1. máje 959/2, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Školní 277/39, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 2 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov- Šumbark,
……………………….,
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- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici K. V. Raise 1077/3, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 25 o velikosti 1+1 na ulici Opletalova 607/4, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1151/12, Havířov- Podlesí,
……………………….,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1148/9, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 10 o velikosti 1+2 na ulici J. A. Komenského 286/15, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov- Město,
……………………….,
- č. 30 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov- Šumbark,
……………………….,
- č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1141/16, Havířov- Šumbark,
……………………….,
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 01.09.2016
2236/48RM/2016 - Informativní zpráva o výsledku kontroly Městské realitní agentury, s.r.o.____
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek kontroly provedené oddělením kontroly MMH u Městské realitní
agentury, s.r.o., zaměřené na dodržování Mandátní smlouvy o správě domovního
a bytového fondu ze dne 3. 9. 2007 včetně zjištění, která jsou uvedena v Protokole
č. j. MMH/48562/2016 (Příloha č. 1)
ukládá
předložit návrh opatření k zavedení nových kontrolních mechanismů při nakládání
s prostředky účtu hospodářské činnosti u bytového hospodářství města a to vč.
odhadu ekonomické náročnosti jejich zavedení
Z: tajemník MMH
T: 10/2016
Rada města Havířova
jako 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 „společnost MRA, s.r.o.“)
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požaduje
od jednatele společnosti MRA, s.r.o. poskytnutí informace o přijatých opatřeních
k eliminaci nedostatků vyplývajících ze zjištění kontrolního oddělení MMH,
která jsou uvedena v příloze č. 1 a osobách odpovědných za zjištěná pochybení
Z: jednatel MRA, s. r. o.
T: 10/2016
2237/48RM/2016 - Odpojování od CZT v Havířově_______________________________________
Rada města Havířova,
bere na vědomí
písemný materiál „Odpojování od CZT v Havířově“.
2238/48RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic a změnou výše schválené jmenovité
investiční dotace na rok 2016 – MŠ Čelakovského________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města: Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí,
Čelakovského 1240/4, příspěvková organizace, IČO 70958289
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částek z rezervního fondu
do fondu investic ve výši 19 724 Kč na pořízení vzduchové trampolíny
na školní zahradu
2. změnu výše schválené jmenovité investiční dotace ve výši 60 000 Kč
na pořízení vzduchové trampolíny na rok 2016, a to takto:
zvýšit investiční dotaci na částku ve výši max. 79 935 Kč
s dofinancováním z investičního fondu příspěvkové organizace
2239/48RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku na ZŠ M. Kudeříkové___________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla spolku: Sdružení rodičů a přátel dětí, IČO: 45239312, v budově
školy: Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, ul. Marušky Kudeříkové 14/1143, po dobu existence
spolku
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2240/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci opakovaně na dobu
určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě
jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/951 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 709 58 165 zastoupené ředitelem PaedDr. Václavem Hujerem,
pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické
osobě, subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
- předmět nájmu: tělocvična školy
- účel nájmu: krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
- doba nájmu: od 1. 9. do 31. 8. jednotlivého školního roku
2241/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Žákovská_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230,
zastoupené ředitelem Mgr. Danem Stankušem, pronájem části nemovité věci
opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24
měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě a v rozsahu větším
než 10 hodin týdně/1 nájemce subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
- předmět nájmu: užívání tělocvičen školy a jejich příslušenství pro tělovýchovnou
činnost,
- doba nájmu: od 1. 9. kalendářního roku do 30. 6. bezprostředně následujícího
kalendářního roku,
- nájemní smlouvy budou uzavírány s jednotlivými subjekty
uvedenými v příloze č. 1 vždy maximálně na 10 měsíců v kalendářním roce
(v červenci a v srpnu bude sportovní činnost subjektů uvedených v příloze
č. 1 přerušena, možné jsou jen jednorázové pronájmy).
2242/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci opakovaně na dobu
určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě
jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark, Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 709 58 149 zastoupené ředitelem MVDr. Martinem Svobodou,
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pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích subjektu Sdružení
taoistického Tai Chi v České republice, Haštalská 11, Staré Město,
110 00 Praha, IČO: 60336897 za podmínek:
- předmět nájmu: tělocvična školy
- účel nájmu: krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro cvičení tai chi
- doba nájmu: od 1. 9. do 30. 8. jednotlivého školního roku
2243/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Mládežnická__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov- Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace IČO: 70958114
I. pronájem části nemovité věci za účelem krátkodobého opakovaného
využívání na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období
24 měsíců po sobě jdoucích subjektům uvedeným níže:
1. ZV OSD ČSAD a. s.
se sídlem:
736 01 Havířov-Podlesí, ul. Těšínská 1297/2b,
IČ: 63730294
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična velká č. 81
výměra prostor:
290 m²,
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
(vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné)
2. AO Slavia Havířov o. s.
se sídlem:
736 01 Havířov-Město, ul. Astronautů 2, IČ: 01249673
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična velká č. 81
výměra prostor:
290 m²,
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
(vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné)
3. Richterová Renáta, …………………………………
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična velká č. 81
výměra prostor:
290 m²,
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
(vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné)
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4. SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV
se sídlem:
735 64 Havířov - Prostřední Suchá, ul. Pěkná 1262/28,
IČ: 01282328
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična velká č. 81
výměra prostor:
290 m²,
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
(vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné)
5. RQL s.r.o.
se sídlem:
za podmínek:
předmět nájmu:
výměra prostor:
doba nájmu:

73601 Havířov-Šumbark, ul. U Jelena 109/7 IČ: 25860020
tělocvična velká č. 81
290 m²,
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
(vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné)

II. pronájem části nemovité věci za účelem krátkodobého využívání,
které přesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce a zároveň pronájem části nemovité
věci za účelem krátkodobého opakovaného využívání na dobu určitou, která je
v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích tomuto
subjektu:
Taneční skupina LIMIT Dance Corporation Havířov (spolek)
736 01 Havířov- Podlesí, ul. Mládežnická 6/1567, IČO: 26987899 za podmínek:
tělocvična malá č. 83
předmět nájmu:
výměra prostor:
220 m²,
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
předmět nájmu:
tělocvična velká č. 81
výměra prostor:
290 m²,
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
(vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost
přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné)
2244/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Frýdecká______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecké, příspěvková
organizace IČO: 48805289 zastoupené zástupcem statutárního orgánu
Mgr. Monikou Gelnarovou
I. pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích níže uvedeným subjektům:
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1. Andrea Dušková, …………………………………, IČO: 01021478
za podmínek:
předmět nájmu:
školní kuchyňka
účel nájmu:
provozování bufetu pro žáky a zaměstnance školy
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
výše nájmu:
40 Kč/1 hodinu
2. Duhové noty, z.s., IČO: 22854274
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična školy
účel nájmu:
krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
od 12. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
3. Lukáš Juniec, …………………………………
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična školy
účel nájmu:
krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
od 25. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
4. Romana Bartošková, …………………………………, IČO: 28597524
za podmínek:
předmět nájmu:
tělocvična školy
účel nájmu:
krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
od 12. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
II. pronájem části nemovité věci se sníženou výší nájemného opakovaně
na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po
sobě jdoucích a pronájem v rozsahu větším než 10 hodin týdně/1 nájemce níže
uvedenému subjektu:
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, příspěvková organizace
Na Schodech 256/1, 736 01 Havířov-Město, IČO: 62331663
za podmínek:
předmět nájmu:
2 učebny v budově základní školy
na ulici Frýdecká 452/37
účel nájmu:
výuka hry na hudební nástroje
a hudební nauky
doba, na kterou se nájem sjednává: 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
výše nájmu:
100,- Kč/školní rok + úhrada služeb
dle kalkulace
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2245/48RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ F. Hrubína____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723,
zastoupené ředitelem Mgr. Tomášem Ptáčkem, pronájem části nemovité věci
opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24
měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě a v rozsahu větším než
10 hodin týdně/1 nájemce subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
1. předmět nájmu: tělocvična školy
účel nájmu:
krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
dle požadavků subjektů do 30. 6. jednotlivého
školního roku
2. předmět nájmu: učebna plavání
účel nájmu:
krátkodobé užívání učebny plavání a její příslušenství
pro sportovní aktivity
doba nájmu:
dle požadavků subjektů do 30. 6. jednotlivého
školního roku
nájemní smlouvy budou uzavírány s jednotlivými subjekty uvedenými v příloze
č. 1 vždy maximálně na 10 měsíců v kalendářním roce (v červenci a v srpnu
bude sportovní činnost subjektů uvedených v příloze č. 1 přerušena - možné
jen jednorázové pronájmy).
2246/48RM/2016 - Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy výstavby Sportovního
centra talentované mládeže stolního tenisu - SKST Baník Havířov__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o aktuálním stavu přípravy výstavby Sportovního centra
talentované mládeže stolního tenisu od Sportovního klubu stolního tenisu Baník
Havířov dle přílohy
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2247/48RM/2016 - Souhlas s pořízením investičního majetku – magnetoterapeutický
přístroj včetně příslušenství__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pořízení investičního majetku z vlastních zdrojů příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova (z fondu investic) – magnetoterapeutický
přístroj včetně příslušenství s předpokládanou cenou 80 000 Kč, vč. DPH.
Z: ředitel SSmH
T: říjen 2016
2248/48RM/2016 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov,
příspěvkové organizace______________________________________________
Rada města Havířova
o d k l á d á
rozhodnutí o navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 ve výši 3.000.000 Kč
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243,
se sídlem J. Seiferta 14/1530 Havířov-Město
2249/48RM/2016 - Veřejná zakázka č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny
Víceúčelové haly Havířov“ - informace o výběru nejvhodnější nabídky
a finanční zajištění realizace__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výběr nejvhodnější nabídky a následné uzavření smlouvy na realizaci veřejné
zakázky č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové haly
Havířov“ mezi příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov, IČO: 00306754 a společností ALFEST LUČINA s.r.o.,
se sídlem Lučina 258, 739 39, IČO: 64084655, na realizaci veřejné zakázky
za cenu 1.519.934,10 Kč bez DPH (1.839.120,30 Kč včetně DPH),
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov převod
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 1.500.000 Kč
na realizaci veřejné zakázky č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny
Víceúčelové haly Havířov“
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2250/48RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – Alena Chauturová______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město situovaného max. v 1. poschodí nebo v domě s výtahem
p. Aleně Chauturové, t. b. ……………………………….
schvaluje
přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark situovaného max. v 1.poschodí nebo v domě s výtahem p.
Aleně Chauturové, t. b. ………………………………. pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
2251/48RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, o výměře
cca 100 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, ……………………………,
za účelem rozšíření příjezdu a zahrady u rodinného domu
2252/48RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, ostatní plocha, o výměře 123 m2,
k.ú. Bludovice, manželům Ing. Ondreji Zajacovi a Kataríně Zajacové,
…………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu
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2253/48RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej částí pozemků parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost. komunikace
o výměře cca 5 m2 a parc.č. 2655/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře
cca 20 m2, celkem cca 25 m2, kat. území Prostřední Suchá (výměra pozemků
bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, …………………………
za účelem rozšíření stávající zahrady za cenu administrativní 420,- Kč/m2 (tj. cca
10 500,- Kč) + 1 500,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné
ke dni povinnosti přiznat daň
2254/48RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej pozemku parc.č. 1294/2, ostatní plocha, o výměře 94 m2,
k.ú. Šumbark, manželům Vratislavu a Zdence Beckovým, ………………………,
za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 35.660,-Kč (cca 379 Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého
posudku, celkem 37.360,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2255/48RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 2411/4, ostatní plocha, k.ú. Šumbark,
dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2411/19, ostatní plocha
o výměře 400 m2, k.ú. Šumbark, paní Mileně Menšíkové, ………………………,
za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností
od 1. 9. 2016, 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, za nájemné
ve výši 3.600,-Kč/rok
a
ukončení 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, manželům Rostislavu Langerovi
a Petře Langerové Skupinové, dohodou ke dni 31. 8. 2016
21

USNESENÍ
ze 48. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.08.2016

pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy
č. 503/OSRM/2015
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
2256/48RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 2733,
k.ú. Dolní 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 STL plynovodní
přípojka, dn 32, ID: 177878957, EVIS č. stavby: 9900082014, včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů dle GP č. 1257 – 40/2016
ze dne 03. 06. 2016 (investorem a plátcem je stavebník, tj. Milan Holaň a Marta
Holaňová, …………………………………) za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000- Kč + DPH, o výměře 4,1 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2016
2257/48RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______
Rada města Havířova
schvaluje
1. 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 soustavy podzemního kabelového
vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110, IP – 12 – 8016650/VB3 Havířov
2332/13, Rada, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH,
o výměře 18 m2 dle GP č. 1243 - 226/2015 ze dne 15. 01. 2016, na dobu
neurčitou
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2. 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 soustavy vzdušného vedení
NN AES 4x25, IP – 12 – 8017367/VB Havířov 1431/1, Havlásek, příp. NN
za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 14 m2 dle GP
č. 1248 - 307/2015 ze dne 27. 01. 2016, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc.č. 2648/2, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR 110,
IP – 12 – 8017687/VB2 Havířov 1555, Walter, příp. NNk za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 32 m2 dle GP č. 2987 - 312/2015
ze dne 12. 01. 2016, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 30.11.2016
2258/48RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
Obecný záměr pronájmu garáže_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 10,20 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lašská, Havířov-Město, p. Patriku Figovi, jako sklad
pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře 1 m2 obytného domu
ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, spol. VEJNET.CZ s.r.o., IČO: 28621468,
k umístění stožáru retranslační stanice poskytovatele internetu
3. 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.
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2259/48RM/2016 - Pronájem části nemovité věci
Změna výše nájemného______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře
208,40 m2 v přízemí budovy č. p. 144, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice,
spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny, za podmínek:
- nájemné 180,- 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
- zvýhodněná výše nájemného je stanovena na dobu určitou do 31. 12. 2016
z důvodu, že budova není uzpůsobena požadovanému novému účelu
a špatného technického stavu budovy
2. změnu výše nájemného za pronájem budovy č. p. 144 o celkové výměře
738,03 m2, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, nájemci spol. KRIŽAN,
s.r.o., IČO: 62363000, z původní sazby nájemného 180,- Kč/m2/rok bez DPH
na novou sazbu nájemného 287,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 1. 2017,
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
2260/48RM/2016 - Pronájem části nemovité věci – garáže na ul. Školní 39, Havířov-Šumbark___
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 18,22 m2
v suterénu obytného domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark,
s p. Janou Brokešovou, …………………………………, za podmínek:
- nájemné 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně
- účel: garážování osobního vozidla
2261/48RM/2016 - Souhlas s podnájmem části nemovité věci_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře
161,88 m2 v suterénu obytného domu ul. Balzacova 6, Havířov-Podlesí, nájemci
p. Igoru Klajblovi, IČO: 15403289, a to učebnu autoškoly o výměře 49,15 m2
a část chodby pro podnájemce Mgr. Jana Pisaka, IČO: 02607638, jako pracovnu
k provádění dopravně psychologických vyšetření bezplatně, v rozsahu 15 hodin
týdně
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2262/48RM/2016 - „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025) – zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov - Šumbark“ (stavba č. 14025)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ne
ne
ano
ne

3. varianty nabídky:

ne

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

5. základní hodnotící kritérium:

září 2016
nejpozději do 60 dnů ode
dne předání a převzetí
staveniště
nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
v minimální výši 2.000.000 Kč
- záruka 60 měsíců
- složení peněžité kauce v hodnotě 150.000 Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,
- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“
- doklad osvědčující odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího
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9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. demolice stavebních
konstrukcí a/nebo objektů, v minimální hodnotě 2.600.000,-Kč bez DPH/1
stavba, provedených uchazečem v posledních 5 letech od konce lhůty k podání
nabídek, jehož přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční list)
objednatelů o provedení stavebních prací uvedených v seznamu
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
11. způsob realizace zadávacího řízení:
- doložení dokladů ke kvalifikaci a podepsaného návrhu smlouvy před
elektronickou aukcí v listinné formě
- hodnocení nabídek v elektronické aukci
12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. Alice Hegyi, člen RMH
3. JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
4. Ing. Ondřej Baránek, zástupce rozvojové komise RMH
5. Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje OSRM
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Peter Hrabčák, Ing. Kateřina Mikulová,
Aleš Pawlas, Ing. Hana Navrátilová
pověřuje
Ing, Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov - Šumbark“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov - Šumbark“
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016

26

USNESENÍ
ze 48. schůze Rady města Havířova
konané dne 24.08.2016

2263/48RM/2016 - VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína
– I. etapa lok. ul. F. Hrubína“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 500/OSRM/2016_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 500/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 335.312,50 Kč bez DPH
(405.728,13 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 500/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu – 336.062,50 Kč bez DPH
(- 406.635,63 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 500/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 500/OSRM/2016 na provedení stavby
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F. Hrubína“
v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností JANKOSTAV s.r.o.,
IČO: 25855581
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 500/OSRM/2016 ze dne 15.6.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 500/OSRM/2016
ze dne 15.6.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2264/48RM/2016 - ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,
Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 593/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 593/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č.1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 16.920,- Kč
bez DPH (20.473,20 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 593/OSRM/2016 dle Článku III
a z Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 34.000,01Kč bez DPH
(- 41.140,01 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 2
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 593/OSRM/2016 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ v rozsahu bodu 1
až 3 tohoto usnesení se společností BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO: 26807947
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016 ze dne 13.7.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016 ze dne
13.7.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2265/48RM/2016 - ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov - Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 592/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 592/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1.025.476,50 Kč bez DPH
(1.240.826,56 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 592/OSRM/2016 dle Článku III
a z Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu – 406.018,63 Kč bez DPH
(491.282,54 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 2
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 592/OSRM/2016 na provedení stavby
„Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov - Šumbark“ v rozsahu bodu 1
až 3 tohoto usnesení se společností BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem 736
36 Bruzovice 88, IČO: 26807947
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016 ze dne 13.7.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016 ze dne
13.7.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2266/48RM/2016 - OŘ/48/OSRM/16 - „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa –
− lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel“- rozhodnutí
o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky____________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení OŘ/48/OSRM/16 „Odkanalizování částí města
Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“
společnosti:
- KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981,
- MODOS spol. s. r.o., se sídlem Masarykova 34, 772 00 Olomouc,
IČO: 00576832, pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto
materiálu, tj. ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/48/OSRM/16
„Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská
a Modřínová – zhotovitel“ od společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 16.882.315,67 Kč bez DPH
(20.427.601,96 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/48/OSRM/16
„Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,
Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ takto:
2. místo:

STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava,
IČO: 41035704, s nabídkovou cenou 17.312.451,29 Kč bez DPH
(20.948.066,06 Kč vč. DPH)

3. místo:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 68,
602 00 Brno, IČO: 25317628, s nabídkovou
cenou 20.690.394,28 Kč bez DPH (25.035.377,08 Kč vč. DPH)
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4. místo:

INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42,
772 00 Olomouc, IČO: 25374311, s nabídkovou
cenou 26.744.452,55 Kč bez DPH (32.360.787,59 Kč vč. DPH)

5. místo:

OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 46342796, s nabídkovou cenou 27.180.284,03 Kč bez DPH
(32.888.143,68 Kč vč. DPH)

pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy
o dílo na realizaci veřejné zakázky OŘ/48/OSRM/16 „Odkanalizování částí města
Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“
ukládá
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku OŘ/48/OSRM/16 „Odkanalizování částí města
Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“
uchazečům prostřednictvím společnosti Mott MacDonald CZ spol. s r.o.
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2. předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky OŘ/48/OSRM/16
„Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen,
Petřvaldská a Modřínová – zhotovitel“ k podpisu
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
2267/48RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“________
Rada města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 14.972,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO
70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č.2
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“,
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy č.1
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pověřuje
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“
Z: vedoucí OSRM
T: 25.09.2016
2268/48RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 70958114)
finanční dar ve výši 8 924 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 – úhrada obědů
pro dva sociálně znevýhodněné žáky na školní rok 2016/2017
2. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČO: 48805513)
finanční dar ve výši 9 700 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 – úhrada obědů
pro dva sociálně znevýhodněné žáky na školní rok 2016/2017
3. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
finanční dar ve výši 28 899 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 – úhrada obědů
pro sedm sociálně znevýhodněných žáků na školní rok 2016/2017
2269/48RM/2016 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem
je statutární město Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního období:
- pana Miroslava Polaka na Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 9. 9. 2016.
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jmenuje
- pana Miroslava Polaka, …………………………………,
členem školské rady na Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a
okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 10. 9. 2016,
pověřuje
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu
ukládá
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady
Z: vedoucí OŠK
T: září 2016
2270/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci SVČ ASTERIX_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko
volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747)
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:

Nadační fond Kousek po kousku
Podpora vzdělávání a rozvoj dětí a mládeže
Podpora reprezentace a rozvoj talentu dětí
a mládeže z tanečních a pohybových
zájmových útvarů na soutěžích
45 000 Kč
bez spoluúčasti

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2271/48RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2016
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ panu Ing. Miroslavu Šmídovi_
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Ing. Miroslava Šmída o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova
ze dne 26. 7. 2016 na dotisk sborníku “Písničky a povídačky z poválečné Ostravy”
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schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 panu Ing. Miroslavu
Šmídovi na dotisk sborníku “Písničky a povídačky z poválečné Ostravy” s tím,
že stanoveného účelu bude dosaženo do 15. 9. 2016
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem
dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 22. 2. 2016
usn.č. 402/10ZM/2016
Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2016
2272/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Selská_______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola a
Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO:75027577
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
Havířov – Bludovice 22
563 740 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2273/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Na Nábřeží__________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola a
Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace,
IČO: 48805271
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Personální podpora, profesní rozvoj
pedagogů a rozvojové
aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ
Havířov - Město, Na Nábřeží
1 376 800 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název projektu:

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:
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2274/48RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ F. Hrubína________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

MŠMT
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Škola pro všechny
980 303 Kč
bez spoluúčasti

2275/48RM/2016 - Pronájem nebytových prostor v majetku společnosti Havířovská teplárenská
společnost, a.s. pro zřízení šaten, skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně
prospěšných prací___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
změnu termínu přestěhování pracovníků veřejně prospěšných prací z prostor
Úřadu práce, ul. Junácká 1241/1 v Havířově-Podlesí do budovy předávací stanice
ul. Čelakovského 12/1238 v Havířově-Podlesí v majetku společnosti Havířovská
teplárenská společnost, a.s. z původně plánovaného termínu 1. 9. 2016 na termín
1. 2. 2017
schvaluje
navýšení předpokládaných nákladů spojených se stavebními úpravami předávací
stanice ul. Čelakovského 12/1238 v Havířově-Podlesí v majetku společnosti
Havířovská teplárenská společnost, a.s. pro šatny a sklad pracovníků veřejně
prospěšných prací z původních předpokládaných nákladů 47.000,- Kč vč. DPH
na cca 92.000,- Kč vč. DPH. Skutečné náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru
komunálních služeb, organizační jednotky 8
pověřuje
odbor komunálních služeb k zajištění potřebných stavebních prací a revizí při
úpravách předávací stanice ul. Čelakovského 12/1238 v Havířově-Podlesí
v majetku společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. na šatny a sklad
pracovníků veřejně prospěšných prací
Z: vedoucí OKS
T: 20.01.2017
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náměstka pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí se společností Havířovská teplárenská společnost, a.s.
Z: vedoucí OSRM
T: září 2016
2276/48RM/2016 - Návrh Dohody o ukončení Smlouvy č. E/OMHD/1063/06 ve znění dodatků
č. 1-14 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území statutárního města Havířov dopravcem
ARRIVA MORAVA a.s._____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č. E/OMHD/1063/06 ve znění dodatků
č. 1 – 14 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území statutárního města Havířov uzavřené dne
28. 12. 2006 mezi statutárním městem Havířov a společností
ARRIVA MORAVA a.s. ke dni 10. 12. 2016
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dohody o ukončení
Smlouvy č. E/OMHD/1063/06 ve znění dodatků č. 1-14 ke dni 10. 12. 2016
Z: vedoucí OKS
T: 11/2016
2277/48RM/2016 - Petice občanů „NE výstavbě kancelářských a obchodních prostor
v Havířově – Podlesí na ul. Těšínská“__________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
petici občanů „NE výstavbě kancelářských a obchodních prostor
v Havířově – Podlesí na ul. Těšínská“ v rozsahu přílohy č.1 tohoto materiálu
schvaluje
odpověď na petici občanů „NE výstavbě kancelářských a obchodních prostor
v Havířově – Podlesí na ul. Těšínská“ v rozsahu přílohy č.2 tohoto materiálu
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2278/48RM/2016 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 30.3.2016
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,
IČO 28564111, konané dne 30. března 2016 v budově KÚ MSK v Ostravě,
dle důvodové zprávy
2279/48RM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2015
a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374
za rok 2015 dle Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne
28.6.2016 a
2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory
korporátního řízení a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,
IČO 70305374 za rok 2015 dle Přílohy č. 1
ukládá
odeslat administrátorovi LUSTON o.p.s. usnesení o projednání Závěrečného účtu
za rok 2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Z: vedoucí OPS
T: 30.09.2016
2280/48RM/2016 - Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi
města od 1.9.2016___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.9.2016 Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi města, ve znění přílohy č. 2
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2281/48RM/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním
městem Havířov od 1.9.2016__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.9.2016 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 2
2282/48RM/2016 - Pověření k provádění obřadů_________________________________________
Rada města Havířova
pověřuje
pro funkční období 2014-2018 prováděním sňatečných obřadů člena Zastupitelstva
města Havířova Mgr. Daniela Vachtarčíka
stanoví
pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem
ČR Mgr. Danielem Vachtarčíkem při provádění sňatečných obřadů
pověřuje
pro funkční období 2014 – 2018 prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních
manželských obřadů (např. zlaté svatby) Mgr. Daniela Vachtarčíka

2283/48RM/2016 - Změny ve složení komisí RMH________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
členy komisí RMH:
z Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP):
- Romana Skácela, předsedu komise
- Milana Grobelného, člena
- Richarda Državu, člena
- Mgr. Josefa Guňku, člena
z Komise bytové:
- Petra Walu, předsedu komise
- Josefa Pilku, člena
- Šárku Plawnou, DiS., členku
- Bc. Darju Tomaniecovou, členku
- Romana Mozgu, člena
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z Komise energetické:
- Ing. Jiřího Špiříka, člena
- Radima Kaluse, člena
- Ing. Petra Špoka, člena
z Komise kulturní a letopisecké:
- Martina Taussiga, předsedu komise
- Ivetu Kočí Palkovskou, členku
- Miroslavu Olšákovou, členku
- Filipa Příborského, člena
z Komise pro občanské záležitosti:
- Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, předsedkyni komise
- Mgr. Pavla Skácela, člena
- Miroslavu Čermákovou, členku
z Komise protidrogové a prevence kriminality:
- Jana Beneše, předsedu komise
- Marka Světničku, DiS., člena
- Františka Novotného, člena
- Mgr. Petra Čížka, člena
- Karla Ďurkáče, člena
z Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy:
- Vojtěcha Kozáka, předsedu komise
- Ivetu Kočí Palkovskou, členku
- Nikolu Bahounkovou, členku
- Hanu Šimkovou, členku
z Komise rozvojové:
- Aleše Pawlase, předsedu komise
- Ing. Bohuslava Niemiece, člena
- Marii Hrabčákovou, členku
- Šárku Suchánkovou, členku
z Komise sociální a zdravotní:
- Andreu Kubeckou, členku
- Ivonu Orbanovou, členku
z Komise sportovní:
- Mgr. Romana Trnku, předsedu komise
- Marcela Frenštátského, člena
- Martina Svobodu, člena
- Henryka Szypku, člena
- Bc. Pavla Rapanta, člena
z Komise školské:
- Petru Ryszkovou, členku
- Mgr. Hanu Benešovou, členku
- Mgr. Růženu Bajerovou, členku
- Bc. Zuzanu Novákovou, členku
- Mgr. Janu Feberovou, členku
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z Komise životního prostředí:
- Ing. Evu Šillerovou, předsedkyni komise
- Jaroslava Lešňanského, člena
- Yvonu Zegzulkovou, členku
- Petra Zahradníčka, člena
z Komise pro plánování sociálních služeb:
- Mgr. Daniela Vachtarčíka, předsedu komise
jmenuje
1. předsedou komise pro bezpečnost
silničního provozu:
členy komise pro bezpečnosti
silničního provozu:

Ing. Jiřího Lankočí
Romana Skácela
Lenku Kapitánovou, DiS.
Milana Žáčka

2. předsedou komise bytové:
členy komise bytové:

Josefa Pilku
Bc. Alenu Olšokovou
Mgr. Jiřinu Brablcovou
Henryka Szypku
Bc. Darju Tomaniecovou

3. členy komise energetické:

Jiřího Válku
Petra Oborného
Ing. Jiřího Šebestu

4. předsedou komise kulturní a letopisecké:
členy komise kulturní a letopisecké:

Mgr. Zdeňku Šlachtovou
Radima Kaluse
Martina Taussiga
Janu Hradilovou

5. předsedkyní komise pro občanské záležitosti:
členy komise pro občanské záležitosti:

Bc. Darju Tomaniecovou
Jaroslavu Konečnou
Veroniku Dosedělovou

6. předsedou komise protidrogové
a prevence kriminality:
členy komise protidrogové
a prevence kriminality:

7. předsedou komise pro regionální
spolupráci a partnerské vztahy:
členy komise pro regionální spolupráci
a partnerské vztahy:
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Karla Ďurkáče
Jaroslava Lešňanského
Miroslava Polaka
Radovana Číže
Jana Popowycze
Hanu Šimkovou
Vojtěcha Kozáka
Daniela Chobota
Janinu Želinskou

8. předsedou komise rozvojové:
členy komise rozvojové:

Mgr. Michala Jantoše
Ing. Jakuba Čecha
Aleše Pawlase
Bc. Ivana Bureše

9. členy komise sociální a zdravotní:

Ing. Tamaru Šeligovou
Bc. Alici Přečkovou

10. předsedou komise sportovní:
členy komise sportovní:

Henryka Szypku
Bc. Josefa Bělicu
Ing. Jakuba Holisze
Martina Porembskeho
Martina Fuska

11. členy komise školské:

Mgr. Ivu Georgiu
Mgr. Daniela Vachtarčíka
PaeDr. Svatopluka Nováka
Mgr. Pavlu Nesvadbovou
Mgr. Radka Kupczaka

12. předsedou komise životního prostředí:
členy komise životního prostředí:

Jana Dostala
Ondřeje Kročka
Kamila Křenka
Jiřího Ferdiána

13. předsedou komise pro plánování
sociálních služeb:
členy komise pro plánování sociálních služeb:

Mgr. Janu Feberovou
Ing. Milana Černého
Bc. Moniku Havlíčkovou

2284/48RM/2016 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2016______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí,
Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov,
Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, p. o., Havířov-Město,
Mozartova 1092/2, IČ: 60337389 v hodnotě do 20 tis. Kč.
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uložit odboru kancelář primátora informovat výše uvedené právní subjekty
a zabezpečit realizaci.
Z: vedoucí OKP
T: 30.11.2016
2285/48RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Paide, Estonsko
a města Mažeikai, Litva______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Paide
v Estonsku na oslavy 725. výročí založení města a do partnerského města
Mažeikai v Litvě ve dnech 27. 09. – 03. 10. 2016 pro Bc. Daniela Pawlase,
primátora města, Vojtěcha Kozáka, člena Zastupitelstva města Havířova a
Miroslava Polaka, člena Zastupitelstva města Havířova.
2286/48RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi (Slovinsko)________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského města Zagorje ob Savi
ve Slovinsku ve dnech 04.08. – 07.08.2016 dle důvodové zprávy

Ing. Karel ŠLACHTA
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

Ing. Eduard HECZKO
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/79 062/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

21.09.2016

USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.09.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 49. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.09.2016 – I. část
2287/49RM/2016 - Zvolení ověřovatele 49. schůze RMH, konané dne 14.09.2016
2288/49RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 48. schůze RMH, konané dne 24.08.2016
2289/49RM/2016 - Schválení pořadu 49. schůze RMH, konané dne 14.09.2016
2290/49RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 49. RMH
2291/49RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově IV.
2292/49RM/2016 - Informace o výsledku volby 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
2293/49RM/2016 - Informace o výsledku volby místopředsedy dozorčí rady společnosti
TSH 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 1664
2294/49RM/2016 - Informace o výsledku volby 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
2295/49RM/2016 - Informace o výsledku volby předsedy 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
2296/49RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2297/49RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,
prominuté poplatky resp. úroky z prodlení
2298/49RM/2016 - Vyjádření Městské realitní agentury, s.r.o., k protokolu o výsledku kontroly
2299/49RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů
2300/49RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů
2301/49RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2302/49RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu
– Vlasta Marešová
2303/49RM/2016 - Prominutí části poplatku z prodlení - Jan Konečný
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2304/49RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá
2305/49RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371,
k.ú. Šumbark
2306/49RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563,
k.ú. Havířov-město
2307/49RM/2016 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562, k.ú. Havířov-město
2308/49RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
2309/49RM/2016 - Záměr prodeje a výpůjčky části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město
2310/49RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město
2311/49RM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá ,
k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice
2312/49RM/2016 - Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá
2313/49RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka
v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá
2314/49RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení
na ul. Lomená v Havířově – Šumbarku“
2315/49RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká
– rekonstrukce stávajícího a výstavba nového – 1. etapa“
2316/49RM/2016 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/474 v majetku MS kraje
2317/49RM/2016 - Zřízení pozemkových služebností k pozemkům k.ú. Havířov – město
a k.ú. Dolní Suchá
2318/49RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti PODA a.s.
2319/49RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi
2320/49RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2321/49RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Renata Lucuková
2322/49RM/2016 - Odpis pohledávky za Ĺubomírem Horváthem
2323/49RM/2016 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami
(stavba č. 16026)“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 585/OSRM/2016
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2324/49RM/2016 - „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (stavba č. 16027) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
2325/49RM/2016 - „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ (stavba č. 16024) - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
2326/49RM/2016 - VZ/27/OSRM/2016 – „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“
(číslo stavby 14004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 552/OSRM/2016
2327/49RM/2016 - „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“ (stavba č. 16020) – rozhodnutí o vyloučení, o výběru nejvhodnější
nabídky
2328/49RM/2016 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
(stavba č. 16035) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce
2329/49RM/2016 - „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (stavba č. 16036)
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce
2330/49RM/2016 - ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov –
Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016
2331/49RM/2016 - ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov - Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 592/OSRM/2016
2332/49RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
2333/49RM/2016 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu vyloučení
v Havířově”
2334/49RM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie
měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“
2335/49RM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“
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ze 49. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.09.2016 – I. část
2287/49RM/2016 - Zvolení ověřovatele 49. schůze RMH, konané dne 14.09.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 49. schůze Rady města Havířova,
konané dne 14.09.2016
paní Soňu RYŠÁNKOVOU DOSEDĚLOVOU
2288/49RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 48. schůze RMH, konané dne 24.08.2016________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu ze 48. schůze RMH, konané dne 24. srpna 2016
2289/49RM/2016 - Schválení pořadu 49. schůze RMH, konané dne 14.09.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 49. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.09.2016
dle upravené přílohy
2290/49RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 49. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
1753/36RM/2016
1952/41RM/2016
2183/47RM/2016

Provedení interního auditu
Souhlas zřizovatele s technickým zhodnocením
hmotného investičního majetku Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Změna platebních podmínek nájemného
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
1911/41RM/2016
1956/41RM/2016
2004/43RM/2016
2155/47RM/2016
2157/47RM/2016
2158/47RM/2016

2159/47RM/2016
2160/47RM/2016

2161/47RM/2016
2163/47RM/2016
2175/47RM/2016
2176/47RM/2016
2177/47RM/2016
2185/47RM/2016

2187/47RM/2016
2211/47RM/2016
2235/48RM/2016

Přidělení konkrétního obecního bytu – Libuše
Moldříková a Bára Krečmerová – úprava usnesení
Realizace Havířovských slavností statutárního města
Havířova konaných ve dnech 2. – 3. 9. 2016
Zřízení věcného břemene v rámci stavby
„Rekonstrukce silnice III/4745 ul. Fryštátská“
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o změně stanov
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o
odvolání a volbě členů představenstva
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o
schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro
členy představenstva
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o
odvolání a volbě členů dozorčí rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o
schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro
členy dozorčí rady
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o odvolání a
volbě členů představenstva
Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady – odvolání a
volba členů dozorčí rady
Pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú.
Šumbark
Pronájem části pozemku parc.č. 2105/656, k.ú.
Šumbark
Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č.
511/59, k.ú. Bludovice
Podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci
prostřednictvím krajů z rozpočtu Ministerstva vnitra –
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí
- OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově –
Šumbarku, vč. smuteční síně“ - rozhodnutí o vyloučení
uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
VZ/68/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchu
místní komunikace ul. Na Nábřeží“ - vyhodnocení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Havířova
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2255/48RM/2016
2256/48RM/2016
2262/48RM/2016
2266/48RM/2016

2269/48RM/2016
2271/48RM/2016

Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o.
„Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13,
15, Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
OŘ/48/OSRM/16 - „Odkanalizování částí města
Havířova – IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a
Modřínová - zhotovitel“- rozhodnutí o vyloučení a o
výběru nejvhodnější nabídky
Jmenování člena školské rady základní školy, kde
zřizovatelem je statutární město Havířov
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova
v roce 2016 z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a
dary“ panu Ing. Miroslavu Šmídovi

2291/49RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově IV._____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov
ve výši 270 000,- Kč na financování projektu
„Protidrogový vlak - Revolution Train“
uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016
2292/49RM/2016 - Informace o výsledku volby 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 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, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.).
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bere na vědomí
1. zvolení Bc. Pavla Rapanta do funkce místopředsedy představenstva TSH a.s.
2. usnesení Krajského soudu v Ostravě o návrhu na zápis změny do obchodního
rejstříku č. Fj 76882/2016/KSOS
2293/49RM/2016 - Informace o výsledku volby místopředsedy dozorčí rady společnosti
TSH 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 1664________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný akcionář společnosti 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, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.).
bere na vědomí
1. zvolení pana Miroslava Polaka do funkce místopředsedy dozorčí rady TSH a.s.
2. usnesení Krajského soudu v Ostravě o návrhu na zápis změny do obchodního
rejstříku č. Fj 76882/2016/KSOS
2294/49RM/2016 - Informace o výsledku volby 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 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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
1. zvolení Ing. Václava Wichra do funkce místopředsedy představenstva HTS, a.s.,
2. zaslání návrhu na provedení změny zápisu o složení představenstva HTS, a.s.
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113.
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2295/49RM/2016 - Informace o výsledku volby předsedy 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 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, IČO 61974706, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce
1113 (dále jen „HTS, a.s.“),
bere na vědomí
1. zvolení Bc. Aleny Zedníkové do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a.s.,
2. zvolení Karla Sachmerdy 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.
2296/49RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních
smluv k těmto bytovým jednotkám:
- č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Komunardů 984/6, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Uzavřená 1017/7, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 42 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov-Podlesí,
………………………………,
- č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 1 o velikosti 1+2 na ulici A. S. Puškina 911/1, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov-Šumbark,
………………………………,
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- č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1173/2, Havířov-Město,
………………………………,
- č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 818/1, Havířov- Město,
………………………………,
- č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov- Podlesí,
………………………………,
- č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č. 40 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov- Šumbark,
………………………………,
- č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov- Město,
………………………………,
- č. 6 o velikosti 1+4 na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov- Město,
……………………………….
pověřuje
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: 15.09.2016
2297/49RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,
prominuté poplatky resp. úroky z prodlení______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě samostatného
usnesení rady města s účinností od 1.9.2016, dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3
3. prominuté poplatky resp. úroky z prodlení, dle přílohy č. 4
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2298/49RM/2016 - Vyjádření Městské realitní agentury, s.r.o., k protokolu o výsledku kontroly_
Rada města Havířova
bere na vědomí
vyjádření Městské realitní agentury, s.r.o., k protokolu o výsledku kontroly
dodržování Mandátní smlouvy o správě domovního a bytového fondu
ze dne 3. 9. 2007, ve znění pozdějších dodatků (Příloha č. 1).
2299/49RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Silvii Kardohelyiové,
t.b. ……………………………, Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
2. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark manž. Žanetě Ferbasové, t.b. ……………………,
a Jindřichu Ferbasovi, t.b. …………………………….…… pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v kterékoliv lokalitě města p. Markétě Bolkové,
t.b. ……………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
4. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Jaroslavě Bajgrové,
t.b………………………………, pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
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ruší
usnesení č. 2080/44RM/2016 ze dne 29.06.2016, kterým nebylo schváleno
mimořádné přidělení obecního třípokojového nebo dvoupokojového bytu
v lokalitě Havířov-Město p. Jaroslavě Bajgrové, t.b. …………………………
2300/49RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. 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. Majakovského 879/12 v Havířově - Městě
manž. Melánii Hlisnikowské a Otto Hlisnikowskému, t.b. ……………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2. přidělení 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. Lípová 717/17 v Havířově - Městě p. Vieře Foldynové,
t.b. ………………………………pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2301/49RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Marcely Tkačikové, trvale bytem …………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č.17, vel. 1+1 v domě na ul. …………………,
jehož nájemkyní je její matka p. Marie Šajerová
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Aleny Robkové, trvale bytem ………………………………
Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+2 v domě
na ul. …………………….……, jehož nájemkyní je její dcera p. Jana Jonsztová
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení manž. Petra Balwara a Miroslavy Jolanky Balwarové, trvale bytem
………………………………k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7,
vel. 1+2 v domě na ul. ………………………………, jehož nájemci
jsou jejich příbuzní manž. Balvarová Gizela Sikora a Marcin Miroslaw Sikora
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení Ing. Adama Hlaváče, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 20, vel. 0+2 v domě na ul.
……………………………, jehož nájemkyní je jeho matka p. Taťána Sikorová
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Věry Gabryšové, trvale ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+2 v domě na ul.
……………………………, jehož nájemkyní je její matka p. Libuše Gabryšová
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Bohumila Havelky, trvale ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 60, vel. 1+2 v domě na ul.
……………………………, jehož nájemkyní je jeho družka p. Anna Trnková
2302/49RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu
– Vlasta Marešová__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bezbariérovému bytu č. 2
o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou
města pro příslušné období v domě na ul. ………………………………
s p. Vlastou Marešovou, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že
nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro vznik
nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova
2303/49RM/2016 - Prominutí části poplatku z prodlení - Jan Konečný_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prominutí části poplatku z prodlení ve výši 62.470 Kč
p. Janu Konečnému, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že:
- jmenovaným bude celkově uhrazen doplatek dluhu (jistiny) ve výši 4.353,50 Kč
a náklady soudního řízení ve výši 2.280,- Kč
- na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude p. J. Konečným řádně
uhrazena zbylá část poplatku z prodlení, tj. 145.764,97 Kč
2304/49RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá_______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
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schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m2
v kat.území Prostřední Suchá paní Jarmile Sliwkové, bytem
……………………………… , za účelem rozšíření stávající zahrady
2305/49RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371,
k.ú. Šumbark______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372, ost.plocha, jiná plocha o
výměře cca 200 m2 a pozemku parc.č. 1371, ost.plocha, jiná plocha o výměře
194 m2, oba v kat. území Šumbark Moravskoslezskému sdružení Církve adventistů
sedmého dne se sídlem Ostrava-Přívoz, Newtonova 725/14, IČO: 63029391
k již zpevněné ploše u objektu sboru na ulici Gen. Svobody, kterou užívají
členové sboru k zajištění přístupu a příjezdu do objektu a odstavení vozidel při
akcích sboru
2306/49RM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, zahrada , parc.č. 3562,
zahrada a parc.č. 3563, zahrada o celkové výměře cca 180 až 200 m2, kat. území
Havířov-město (přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření)
paní ing. Dorotě Sikorové, bytem ……………………………… za účelem scelení
pozemků a zřízení přístupu a příjezdu k těmto pozemkům
2307/49RM/2016 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562, k.ú. Havířov-město
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562 o celkové
výměře cca 230 m2 v kat.území Havířov-město manželům Ing. Vítězslavu
Dametzovi, Csc. a Dáši Dametzové, oba bytem ………………………………
za účelem rozšíření stávajících zahrad
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2308/49RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
o výměře cca 180 m2, panu Oldřichu Bučkovi, bytem
……………………………… za účelem parkování vozidel autoservisu
2309/49RM/2016 - Záměr prodeje a výpůjčky části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město_
Rada města Havířova
neschvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2752/1 o výměře cca 300 m2, kat. území
Havířov-město panu Ivanu Pilátovi, bytem ……………………………… za
účelem vybudování 8 nových parkovacích míst, nový propojovací a přístupový
chodník a vjezd do areálu v k administrativnímu objektu „SME ČESKÁ“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1 o výměře cca 400 m2,
kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na základě GP)
panu Ivanu Pilátovi, bytem ………………………………
za účelem vybudování administrativního objektu „SME ČESKÁ“
2310/49RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420 m2 (výměra
bude určena na základě geometrického zaměření) v kat. území Havířov - město
paní Šárce Seidlové, bytem ………………………………
- za cenu v místě a čase obvyklou 140,- Kč/m2 (tj. cca 338.800,- Kč) + 1 300,- Kč
za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat
daň
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2311/49RM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá,
k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit odkoupení komunikací - pozemků
k.ú. Šumbark
parc.č. 1140/1, ost. komunikace o výměře 37 m2 za 4.958,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
k.ú. Prostřední Suchá
parc.č. 1068/22, ost.komunikace o výměře 187 m2 za 20.009,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 1068/23, ost.komunikace o výměře 39 m2 za 4.173,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 1143/3, ost. komunikace o výměře 148 m2 za 15.836,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 1143/4, ost.komunikace o výměře 127 m2 za 13.589,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 2605/2, silnice o výměře 1889 m2 za 253.126,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
parc.č. 2665, ost.komunikace podíl ve výši ¾ o výměře 1601 m2 za 214.534,- Kč
(tj. 134,- Kč/m2)
parc.č. 2631, ost.komunikace o výměře 3030 m2 za 406.020,- Kč (tj. 134,- Kč/m2 )
k.ú. Dolní Suchá
parc.č. 585/2, ost.komunikace o výměře 807 m2 za 54.069,- Kč (tj. 67,- Kč/m2)
parc.č. 1796, ost.plocha, ost. komunikace část o výměře 353 m2 za 28.240,- Kč
(tj. 80,- Kč/m2)
parc.č. 2741, silnice o výměře 3941 m2 za 421.687,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 2755/49, ost.komunikace o výměře 52 m2 za 6 968,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
k.ú. Bludovice
parc.č. 2093/33, zahrada o výměře 940 m2 za 100 580,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
o celkové výměře cca 13151 m2 za celkovou cenu ve výši cca 1.543.789,- Kč
od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Gregorova 2582/3, IČO: 27769143 s tím,
že v případě uzavření kupní smlouvy do konce roku 2016 bude kupní
cena uhrazena ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka bude uhrazena
do konce roku 2016 a druhá splátka (doplatek kupní ceny)
bude uhrazena nejpozději do 31.3.2017
2312/49RM/2016 - Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá,
dle geometrického plánu č. 2928-36/2015 označeného jako parc. č. 2691/3
o výměře 121 m2 , zastavěného 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
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2313/49RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka
v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka
v ř. km 0,000 – 0,450“ výpůjčku části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6
a udělení práva provést stavbu - přemístění koryta potoka v rozsahu cca 60 m2,
stavebníkovi statutárnímu městu Havířov, spoluvlastníci pozemku: Jan Nečas
a Jana Lukešová oba bytem ………………………………,
doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací do doby vypořádání trvale zastavěné
části pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka
v ř. km 0,000 – 0,450“ výkup části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6
zastavěného přemístěným korytem potoka v rozsahu cca 60 m2, dle zaměření
dokončené stavby spoluvlastníci pozemku: Jan Nečas a Jana Lukešová oba bytem
………………………………, kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku
vyhotoveného po dokončení stavby
2314/49RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení
na ul. Lomená v Havířově – Šumbarku“________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená
v Havířově - Šumbarku“ výpůjčku části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č.
2105/774 v rozsahu cca 11 m2 a právo provést stavbu stavebníkovi, statutárnímu
městu Havířov, vlastník pozemku: Církevní středisko volného času sv. Jana Boska
v Havířově, se sídlem Haškova 1475/1, Havířov – Město, IČO: 488 06 030,
doba výpůjčky od zahájení stavebních prací do doby vypořádání trvale zastavěné
části pozemku
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o výpůjčce a právu provést stavbu
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pro účely realizace stavby„Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená
v Havířově - Šumbarku“ zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
k.ú. Šumbark, parc. č. 2105/774, ve prospěch oprávněného, statutárního města
Havířova, vlastníka umístěného veřejného osvětlení v rozsahu 11 m2 a cca 3
sloupy, dle geometrického zaměření dokončené stavby, povinný: Církevní
středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, se sídlem Haškova 1475/1,
Havířov – Město, IČO: 488 06 030, hodnota pozemkové služebnosti
činí 125,-Kč/m2 plochy záboru a 500,-Kč za každý sloup umístěný na pozemku,
tj. cca (125,- x 11)+ (3x 500,-) = cca 2875,-Kč
2315/49RM/2016 - Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká
– rekonstrukce stávajícího a výstavba nového – 1. etapa“__________________
Rada města Havířova
ruší
v rámci vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího
a výstavba nového“ část usnesení RMH č. 4982/75/10 ze dne 19. 5. 2010
v bodě 2b), kterým bylo schváleno věcné břemeno na části silničního pozemku
k.ú. Bludovice, parc. č. 1329/1, které zřizuje povinný, vlastník pozemku,
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem
Úprkova 1, Ostrava, IČO: 000 95 711, ve prospěch oprávněného, O2 Telefonica
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČO:601 93 336, vlastníka
přeložky nadzemního a podzemního vedení sdělovacích kabelů, umístěných na
uvedených pozemcích, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, hodnota
břemene dle vnitřních předpisů povinného: protlak přes komunikaci 200,- Kč/m
+DPH, podélné uložení 50,-Kč/m +DPH, přeložka je vyvolána stavbou města,
náklady hradí investor stavby
schvaluje
v rámci vypořádání stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce
stávajícího a výstavba nového – 1. etapa“, jejímž investorem je město,
zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na části silničního pozemku
k.ú. Bludovice, parc. č. 1329/1, které zřizuje povinný, vlastník pozemků,
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší
Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem
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Úprkova 1, Ostrava, IČO: 000 95 711, ve prospěch oprávněného, České
telekomunikační infrastruktury a.s., se sídlem Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 040 84 063, vlastníka přeložky nadzemního
a podzemního komunikačního vedení, umístěného na uvedeném pozemku,
v rozsahu dle GP 3953-1/2015 ze dne 12.1.2015, hodnota břemene je dle
vnitřních předpisů povinného stanovena pro vlastníka sítě,
jednorázově 10.000,-Kč + DPH, vzhledem k tomu, že přeložka je vyvolána
stavbou města, náklady hradí investor stavby
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016
2316/49RM/2016 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/474 v majetku MS kraje_
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení úpravy
povrchu sil. II/474, ul. Těrlická, po dobu 5 let od realizace stavby „Oprava silnice
II/474 Horní Suchá Pacalůvka“ přes les, v průjezdném úseku města v délce 252 m,
v majetku investora, Moravskoslezského kraje, k níž přísluší právo hospodařit
Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 OstravaPřívoz, IČO: 000 95 711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4,
Karviná – Fryštát.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé
úpravy povrchů
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2016
2317/49RM/2016 - Zřízení pozemkových služebností k pozemkům k.ú. Havířov – město
a k.ú. Dolní Suchá__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4945/1,
k.ú. Havířov - město za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.375,- Kč + DPH, o výměře 11 m2 dle GP č. 2109 – 61/2016
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ze dne 05. 08. 2016 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 673/6, k.ú.
Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Petr Harazin,
bytem …………………… a Eva Hrušková, bytem …………………………
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 2.122,50,- Kč + DPH, o výměře 16,98 m2 dle GP č. 1261 –
25b/2016 ze dne 29.07.2016 a umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH, o výměře 9,15 m2 dle GP č. 1261 – 25a/2016 ze dne 29.07.
2016 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2460/6, k.ú. Dolní Suchá, jehož
součástí je budova č.p. 412, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti
je Martin Štěrba, bytem ………………………………
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 11. 2016
2318/49RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti PODA a.s._______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to
parc.č.1536/1, 2112, 2117/1, 2747/1, 2747/2, k.ú. Havířov – město spočívající
v právu umístit, provozovat, trpět podzemní vedení telekomunikační 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 podzemního vedení za jednorázovou úhradu
ve výši 11.625,- Kč + DPH, o výměře 93 m2 dle GP č. 2036 – 1/2015 ze dne
15.01.2015 ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s.,
se sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00,
IČ : 258 16 179
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 11. 2016
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2319/49RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 281, k.ú. Havířov – město,
o výměře 12 m2, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi, označeného
č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády v Havířově – Městě, pro
společnost MITOJAK Company s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory,
Ostrava, IČO: 294 41 889
2320/49RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 10,20 m2
v suterénu obytného domu ul. Lašská 9, Havířov-Město, p. Patriku Figovi,
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 – střechy o výměře 1 m2 obytného domu
ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, spol. VEJNET.CZ s.r.o., IČO: 28621468,
k umístění stožáru retranslační stanice poskytovatele internetu, za podmínek:
- roční nájemné 20 000,- Kč bez DPH
- zřízení vlastního podružného měření elektrické energie
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2321/49RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu
– p. Renata Lucuková_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 69,55 m2
v přízemí budovy na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, z nájemce p. Renaty
Lucukové, IČO: 76086232, na p. Zdeňku Fojtíkovou, IČO: 63021129
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Zdeňce Fojtíkové,
IČO: 63021129:
- výměra prostor: 69,55 m2
- účel: fotoateliér a prodejna
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- nájemné 1 241,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2016
2322/49RM/2016 - Odpis pohledávky za Ĺubomírem Horváthem___________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit odpis pohledávky za panem Ĺubomírem Horváthem vedenou
pod VS: 5410000002 ve výši 47.431,- Kč z důvodu její nevymožitelnosti
2323/49RM/2016 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami
(stavba č. 16026)“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 585/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 585/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy
č. 2 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 151.989,48 Kč bez DPH
(183.907,27 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 585/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 2 této SoD stavební práce za cenu -164.209,82 Kč bez DPH
(-198.693,88 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 585/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 585/OSRM/2016 na provedení
stavby „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“
v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností THERM spol. s r.o.,
IČO: 42766991
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 585/OSRM/2016 ze dne 8.7.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 585/OSRM/2016
ze dne 8.7.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
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2324/49RM/2016 - „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (stavba č. 16027) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce___
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (stavba č. 16027)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

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

5. základní hodnotící kritérium:

říjen 2016
nejpozději do 50 dnů ode dne
předání a převzetí
staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

6. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
v minimální výši 2.000.000,- Kč
- záruka 60 měsíců
- složení peněžité kauce v hodnotě 90.000,- Kč za účelem zajištění splnění
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
7. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
8. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,
- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“
- doklad osvědčující odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby pro hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího
9. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. demolice stavebních
konstrukcí a/nebo objektů, v minimální hodnotě 2.400.000,- Kč bez DPH/1
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stavba, provedených uchazečem v posledních 5 letech od konce lhůty
k podání nabídek, jehož přílohou musí být minimálně 3 osvědčení (referenční
list) objednatelů o provedení stavebních prací uvedených v seznamu
10. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
11. způsob realizace zadávacího řízení:
- doložení dokladů ke kvalifikaci a podepsaného návrhu smlouvy
před elektronickou aukcí v listinné formě
- hodnocení nabídek v elektronické aukci
12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. Mgr. Tomáš Ptáček, člen Rady města Havířova
3. JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
4. Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OSRM
5. Ing. Kateřina Mikulová, referent oddělení investic OSRM
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Bc. Ivan Bureš, Ing. Lenka Krejčová,
Zdeněk Konečný, Ing. Miloš Klimeš
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2325/49RM/2016 - „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ (stavba č. 16024) - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce___
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ (stavba č. 16024)
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rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. výši požadované kauce:

50.000,- Kč

4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
5. varianty nabídky:

ne

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

10/2016
nejpozději do 90 kalendářních dnů
ode dne předání a převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

8. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši alespoň 2.000.000,Kč, a to až před podpisem smlouvy,
- záruka za jakost díla min. 60 měsíců
9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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,
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci (zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výkon
zeměměřičských činností)
- osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce u osoby
stavbyvedoucího
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností
podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musela být výstavba či rekonstrukce opěrné
zdi v minimální hodnotě 1.300.000,- Kč bez DPH
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12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
13. složení hodnotící komise:
člen:
1. Ing. Karel Šlachta
2. Alice Hegyi
3. JUDr. René Vašek
4. Mgr. Marek Vlachopulos
5. Bc. Ivan Bureš
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Bc. Alena Zedníková, Ing. Kateřina Mikulová,
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, Richard Zelina
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2326/49RM/2016 - VZ/27/OSRM/2016 – „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“
(číslo stavby 14004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 552/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 552/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 602 751,80 Kč
bez DPH (729 329,68 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 552/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu – 654 432,61 Kč bez DPH
(-791 863,46 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 552/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 552/OSRM/2016 na provedení
stavby „Úprava Životického potoka v říčním km 0,000 – 0,450“ v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností Lesostavby Frýdek Místek a.s.,
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IČO: 45193118
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 552/OSRM/2016 ze dne 28. 6. 2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 552/OSRM/2016
ze dne 28. 6. 2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2327/49RM/2016 - „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice
objektů“ (stavba č. 16020) – rozhodnutí o vyloučení, o výběru
nejvhodnější nabídky________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení VZ/72/OSRM/16 „Příprava polyfunkčního území areálu
bývalého Dolu Dukla – demolice objektů“ (stavba č. 16020)
- společnost Ridera Bohemia a.s., se sídlem 28. Října 2092/216,
709 00 Ostrav – Mariánské Hory, IČO: 26847833 pro nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu popsaných v příloze č. 1
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky společnosti MROZEK a.s., č.p. 1361,
739 95 Bystřice, IČO: 25904612, na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/72/OSRM/16 „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla –
demolice objektů“ (stavba č. 16020) s nabídkovou cenou 1 200 000,- Kč bez
DPH (1 452 000,- Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/72/OSRM/16
„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice objektů“
(stavba č. 16020) takto:
2. místo: DAV a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381
s nabídkovou cenou 1 203 795,- Kč bez DPH (1 456 591,95 Kč vč. DPH)
3. místo: AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 884/41,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 47676175 s nabídkovou cenou
1 252 700,- Kč bez DPH (1 515 767,- Kč vč. DPH)
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pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o vyloučení
uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ/72/OSRM/16 „Příprava polyfunkčního území areálu
bývalého Dolu Dukla – demolice objektů“ (stavba č. 16020)
ukládá
předložit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/72/OSRM/16
„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla – demolice objektů“
(stavba č. 16020)
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2328/49RM/2016 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
(stavba č. 16035) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
(stavba č. 16035)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. výši požadované kauce:

45.000,- Kč

4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
5. varianty nabídky:

ne

6. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
7. základní hodnotící kritérium:
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říjen 2016
nejpozději do 60 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

8. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši
alespoň 2.000.000,- Kč, a to až před podpisem smlouvy,
- záruka za jakost díla min. 60 měsíců a na dodávky technologického charakteru
se samostatným záručním listem záruku poskytnutou výrobcem, min. však
v délce 24 měsíců
9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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,
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci (zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby u osoby stavbyvedoucího
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
Objednatelů o řádném plnění minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musela být výstavba či rekonstrukce budov
v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH, a z toho minimálně 1 stavební
zakázka musí obsahovat výměnu nebo dodávku nových okenních výplní
12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Ing. Karel Šlachta
2. Miroslav Polak
3. JUDr. René Vašek
4. Jaromír Werner
5. Zdeněk Konečný
6. Mgr. Tomáš Ptáček
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Bc. Pavel Rapant, Ing. Kateřina Mikulová,
Ing. Jaroslav Gongol, Mgr. Marek Vlachopulos
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
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ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál
Prostřední Suchá“
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
2329/49RM/2016 - „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (stavba č. 16036)
- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“
(stavba č. 16036)
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

3. výši požadované kauce:

50.000,- Kč

4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
5. varianty nabídky:

ne

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

říjen 2016
nejpozději do 50 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

8. ostatní podmínky:
- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši
alespoň 3.000.000,- Kč, a to až před podpisem smlouvy,
- záruka za jakost díla min. 60 měsíců a na dodávky technologického
charakteru se samostatným záručním listem záruku poskytnutou výrobcem,
min. však v délce 24 měsíců
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9. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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,
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby u osoby stavbyvedoucího
11. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž
předmětem každé zakázky musela být výstavba či rekonstrukce bazénu nebo
obdobného zařízení v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH
12. ekonomickou a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
13. složení komise pro posouzení nabídek
člen:
1. Ing. Karel Šlachta
2. Mgr. Jana Feberová
3. JUDr. René Vašek
4. Ing. Tomáš Gebauer
5. Mgr. Marek Vlachopulos
6. Mgr. Tomáš Ptáček
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Miroslav Polak, Ing. Kateřina Mikulová,
Petr Šulc, Zdeněk Konečný
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu práce „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
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2330/49RM/2016 - ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,
Havířov – Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 593/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 593/OSRM/2016 dle Článku III
a z Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 15.853,48 Kč bez DPH (19.182,71 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016 související
s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 593/OSRM/2016 na provedení
stavby „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ v rozsahu
bodu 1 až 2 tohoto usnesení se společností BDSTAV MORAVA s.r.o.,
IČO: 26807947
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016 ze dne 13.7.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016
ze dne 13.7.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2331/49RM/2016 - ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,
Havířov - Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 592/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 592/OSRM/2016 dle Článku III
a z Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 36 569,38 Kč bez DPH
(- 44 248,95 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016 související
s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 592/OSRM/2016 na provedení
stavby „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov - Šumbark“ v rozsahu
bodu 1 a 2 tohoto usnesení se společností BDSTAV MORAVA s.r.o.,
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se sídlem 736 36 Bruzovice 88, IČO: 26807947
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016 ze dne 13.7.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016
ze dne 13.7.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2332/49RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.08.2016 dle
přílohy
2333/49RM/2016 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu vyloučení
v Havířově”________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora
terénní práce pro rok 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení
v Havířově“, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 65 217,-Kč,
což představuje finanční částku maximálně ve výši 17,86% na projekt
„Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2017
pověřuje
primátora Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti o neinvestiční dotaci v rámci
programu Podpora terénní práce v roce 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu
vyloučení v Havířově“ a podpisem všech ostatních dokumentů souvisejících
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s daným projektem.
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2016
2334/49RM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie
měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“______________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná
historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ do Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká
republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit
2. Dohodu o spolupráci na projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst
Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ realizovaného z prostředků Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu
Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy č. 1
3. spolufinancování projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov,
Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální
výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov,
Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100%
uznatelných i neuznatelných nákladů
pověřit primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem
Dohody o spolupráci na projektu „Slezské pohraničí – společná historie měst
Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ realizovaného z prostředků Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dle přílohy č. 1
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova podepsat Prohlášení
českého vedoucího partnera / partnera, dle přílohy č. 2 a další dokumenty v rámci
realizace projektu „Slezské pohraničí – společná historie měst Havířov, JastrzębieZdrój, Karviná“
Z: vedoucí OSRM
T: 09/2016
2335/49RM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“
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do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu Interreg V-A Česká
republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit
2. Dohodu o spolupráci na projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ realizovaného
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu Interreg
V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy č. 1
3. spolufinancování projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ z rozpočtu statutárního
města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100%
nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ z rozpočtu statutárního
města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů
pověřit primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem
Dohody o spolupráci na projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ realizovaného
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, dle přílohy č. 1
pověřuje
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířova podepsat Prohlášení
českého vedoucího partnera / partnera, dle přílohy č. 2 a další dokumenty v rámci
realizace projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

35

USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.09.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/79 062/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

21.09.2016

USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.09.2016

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

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 49. schůzi Rady města Havířova, konané dne 14.09.2016 – II. část
2336/49RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity
2337/49RM/2016 - Stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX od 1. 9. 2016
2338/49RM/2016 - Žádost o podporu zřízení Soukromé Montessori školy v Havířově
2339/49RM/2016 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku na provoz
pro rok 2016
2340/49RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
2341/49RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
v roce 2016
2342/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ 1. máje
2343/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Jarošova
2344/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Zelená
2345/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Školní
2346/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Gen. Svobody
2347/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Moravská
2348/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Kpt. Jasioka
2349/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ 1. máje
2350/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ K. Světlé
2351/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ M. Pujmanové
2352/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
2353/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Gen. Svobody
2354/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Školní
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2355/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Žákovská
2356/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Frýdecká
2357/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Gorkého
2358/49RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku na ZŠ Gorkého
2359/49RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
2360/49RM/2016 - Rekonstrukce objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2361/49RM/2016 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov,
příspěvkové organizace
2362/49RM/2016 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a
Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově – výsledek podlimitní veřejné
zakázky č. VZ/02/MKS/2016
2363/49RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci v Kulturním domě Petra Bezruče
2364/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci
2365/49RM/2016 - Souhlas s rekonstrukcí – přestavbou stavby garáží na přístřešek
2366/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna
Havířov
2367/49RM/2016 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov
2368/49RM/2016 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty
města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2016
2369/49RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 51. – 78.
2370/49RM/2016 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 - aktualizace
2371/49RM/2016 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar) z Nadace
ArcelorMittal na výsadbu cibulovin ve městě Havířov
2372/49RM/2016 - „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí,
Svážná a Javorová“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
2373/49RM/2016 - Uplatňování kompenzačních opatření – „Zelené střechy“
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2374/49RM/2016 - Opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Havířov
2375/49RM/2016 - Projednání 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP
Havířov 2016 v rozsahu území statutárního města Havířova
2376/49RM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
2377/49RM/2016 - OŘ/60/OSRM/16 – „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2378/49RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné
hromady 16.9.2016
2379/49RM/2016 - KIC Odpady, a.s. – informace o hlasování per rollam mimo zasedání
valné hromady
2380/49RM/2016 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova
2381/49RM/2016 - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek od 1.10.2016 – změny v zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Havířov a příspěvkovými
organizacemi města
2382/49RM/2016 - Zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím
MRA, s.r.o. od 1.10.2016 - uzavření dodatku č. 20 k mandátní smlouvě
ze dne 3.9.2007
2383/49RM/2016 - Změny ve složení komisí RMH
2384/49RM/2016 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2016
2385/49RM/2016 - Změna v Občanské komisi č. 6, Havířov-Životice Rady města Havířova
2386/49RM/2016 - Zasedací pořádek členů ZMH na zasedáních ZMH
2387/49RM/2016 - Rezignace na členství v komisi Svazu měst a obcí ČR
2388/49RM/2016 - Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova
2389/49RM/2016 - Veřejná zakázka na preventivní protidrogový projekt

39

USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Havířova
konané dne 14.09.2016

USNESENÍ

ze 49. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.09.2016 – II. část
2336/49RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity_____________
Rada města Havířova
sch val u je
zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Šumbark
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná z počtu 125 žáků na 150 žáků
v mimořádném termínu k 31.10.2016
u k l ád á
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: září 2016
2337/49RM/2016 - Stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni
statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX od 1. 9. 2016___
Rada města Havířova
stanoví
plat 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, a to od 1. 9. 2016
dle přílohy č. 1, 2
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům mateřských škol, základních škol,
zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy HavířovBludovice Frýdecká, příspěvková organizace a ředitelce ASTERIX - střediska
volného času Havířov, příspěvková organizace
Z: vedoucí OŠK
T: září 2016
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2338/49RM/2016 - Žádost o podporu zřízení Soukromé Montessori školy v Havířově__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost vznikajícího spolku Montessa, z.s., zastoupeného Mgr. Pavlou
Slamečkovou a Mgr. Ivetou Bednarzovou o podporu Soukromé Montessori
školy v Havířově dle přílohy č. 1
2. předpokládanou formu podpory Soukromé Montesssori školy v Havířově
uvedenou v důvodové zprávě s tím, že rozhodnutí o jejím poskytnutí, případně
neposkytnutí, bude předloženo ke schválení příslušnému orgánu města
s c h v a l u j e
vydání kladného stanoviska spolku Montessa, z.s., se sídlem Dělnická 883/46,
Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, k záměru zřízení základní školy pod názvem
„Montessori škola Úsměv“ na území města Havířova pro potřeby podání žádosti
o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení dle § 147 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů
2339/49RM/2016 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku na provoz
pro rok 2016_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná
o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pořízení nového majetku z důvodu
vodovodní havárie způsobené prasknutím přívodního potrubí vody do
průtokového ohřívače v roce 2015, dle přílohy č. 1
2. žádost Základní školy Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvkové organizace o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí
nákladů na opravy z důvodu přívalového deště a krupobití dne 1. 6. 2016,
dle přílohy č. 2
3. žádost Mateřské školy Havířov - Šumbark Mládí 23/1147 o zvýšení příspěvku
na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s úklidovými pracemi po
revitalizaci budovy, dle přílohy č. 3
4. žádost Mateřské školy Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících
s malováním a úklidovými pracemi po revitalizaci budovy, dle přílohy č. 4
5. žádost Mateřské školy Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 o zvýšení
příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením
nábytku do tříd a na opravy a údržbu, dle přílohy č. 5
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schválit
I. na základě výše uvedených žádostí zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu
odboru školství a kultury OJ 3 příspěvkovým organizacím:
1. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221 ve výši 209 700 Kč
2. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 150 000 Kč
3. Mateřské škole Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
ve výši 14 000 Kč
4. Mateřské škole Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,
IČO: 70958246 ve výši 95 000 Kč
5. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
ve výši 30 000 Kč
II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3
na realizaci zabezpečovacích zařízení příspěvkovým organizacím:
1. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace (IČO: 62331248) ve výši 101 000 Kč
2. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570
ve výši 49 000 Kč
3. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace, IČO: 70958203 ve výši 43 000 Kč
III. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 z rozpočtu
odbor školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz
příspěvkovým organizacím takto:
1. Základní škole Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958122 ve výši 1 000 Kč - Havířovská liga - za umístění
(4. místo)
2. Základní škole Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,
IČO: 48805424 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)
3. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
IČO: 62331221 ve výši 3 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (3. místo)
4. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
IČO: 48805513 ve výši 10 000 Kč, z toho:
4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo)
6 000 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 13 300 Kč dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006
Sb., včetně zákonných odvodů
6. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 13 500 Kč
- dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006
Sb., včetně zákonných odvodů
7. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 1 500 Kč - dofinancování
mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006Sb., včetně
zákonných odvodů
8. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 6 000 Kč - Havířovská liga
- za umístění (1. místo)
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9. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
IČO: 48805475 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)
10. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace, IČO: 48805271 ve výši 8 800 Kč - dofinancování mzdových
prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných
odvodů
11. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577
ve výši 378 000 Kč - dofinancování výjimky z počtu žáků
12. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 7 100 Kč - dofinancování
mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně
zákonných odvodů
13. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,
IČO: 75085747 ve výši 5 900 Kč - dofinancování mzdových prostředků
dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.
na rok 2016 výše uvedená usnesení
2340/49RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
Města Havířova na rok 2016 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek
dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce
2015/2016 takto:
10 000,- Kč
z toho:

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,
IČO 62 33 15 82
7 000,- Kč za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,
3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců.

7 000,- Kč

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková
organizace, IČO 62331566, za 1. místo v seriálu soutěží
HLSŠ chlapců.

5 000,- Kč

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, IČO 13644271, za 2. místo v seriálu soutěží
HLSŠ dívek.

5 000,- Kč

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261,
za 2. Místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců.
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3 000,- Kč

Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2,
příspěvková organizace, IČO 62331558, za 3. místo
v seriálu soutěží HLSŠ dívek,
s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30. 11. 2016.
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 20. 02. 2016 usn. č. 402/10ZM/2016.
2341/49RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
v roce 2016________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Svatováclavského hudebního festivalu, z.s., IČO 26632578,
ze dne 22.08.2016 o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016
na projekt „Koncert M. Eben, realizovaný v rámci Svatováclavského hudebního
festivalu“ dle důvodové zprávy
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 Svatováclavskému
hudebnímu festivalu, z.s., IČO 26632578, na projekt „Koncert M. Eben,
realizovaný v rámci Svatováclavského hudebního festivalu“ s tím, že
stanoveného účelu bude dosaženo do 30.09.2016
2. uzavření veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným
v bodě 1 tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova
dne 22.02.2016 usn.č. 402/10ZM/2016
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov, z. s., IČO 48806323,
o navýšení dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 na činnost
klubu v roce 2016 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schválit
1. navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu
statutárního města Havířova na rok 2016 Sportovnímu klubu volejbalu Havířov,
z.s., IČO 48806323, o 50 000 Kč na činnost klubu v roce 2016, na celkovou
částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016
2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smluvě o poskytnutí dotace se subjektem
uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení
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2342/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ 1. máje___________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
(IČO:709 58 122)
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ I.
Personální podpora, profesní
rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity
pro žáky v ZŠ 1. máje Havířov
max. možná částka k čerpání 1 643 200 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název výzvy:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2343/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Jarošova_________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČO: 70958165)
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Šance pro všechny
653 200 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2344/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Zelená______________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace
(IČO: 75027569)
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poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Společně to zvládneme
653 000 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2345/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Školní____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČO: 70958149)
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ I.
Personální podpora a rozvojové aktivity
pro žáky v ZŠ Školní 1 Havířov
534 400 Kč
bez spoluúčasti

název operačního programu:
název výzvy:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2346/49RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Gen. Svobody_____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
(IČO: 48805513)
poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ I.
Šablony I na ZŠ Gen. Svobody
Havířov-Šumbark
1 317 600 Kč
bez spoluúčasti v plné výši poskytovatelem
dotace

název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:
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2347/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Moravská_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, IČO: 70958131, zastoupené ředitelkou Mgr. Eliškou Tomíčkovou,
pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích a v rozsahu větším
než 10 hodin týdně/1 nájemce subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
předmět nájmu:

užívání tělocvičen školy a jejich
příslušenství pro tělovýchovnou činnost,
užívání učeben pro vzdělávací účely
- výuka hudební výchovy dětí
a odpolední vyučování teorie k řízení
motorových vozidel,
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého
školního roku.

doba nájmu:

2348/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Kpt. Jasioka___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres
Karviná IČO: 61988600 zastoupené ředitelkou Mgr. Petrou Židkovou, pronájem
části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než
12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích níže uvedeným subjektům
za podmínek:
1. CSVČ sv. J. Boska, se sídlem: Haškova 1, 736 01 Havířov-Město,
IČO: 48806030
předmět nájmu:
tělocvična
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
2. TJ Baník ASPV, se sídlem: U Stadionu 2b, 736 01 Havířov-Podlesí,
IČO: 00533441
předmět nájmu:
tělocvična
doba nájmu:
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku
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2349/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ 1. máje_______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958122, zastoupené ředitelkou Ing. Vierou Horváthovou, pronájem části
nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců
v období 24 měsíců po sobě jdoucích subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
- předmět nájmu: tělocvična školy a učebna
- účel nájmu: krátkodobé užívání tělocvičny školy a učebny a jejich příslušenství
pro sportovní a naučné aktivity
- doba nájmu: od 1. 9. do 31. 8. jednotlivého školního roku
2350/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ K. Světlé______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 48805424, zastoupené ředitelem Mgr. Jiřím Kotaškou, pronájem
části nemovité věci za účelem krátkodobého využívání na dobu neurčitou níže
uvedeným subjektům za podmínek:
1. Skupina historického šermu TIZON, se sídlem Havraní 3, Havířov-Bludovice
předmět nájmu:
tělocvična určená ke sportovní činnosti dospělých
doba nájmu:
od 1. 10. 2016
2. TJ Baník Havířov, se sídlem U Stadionu 2b, Havířov-Podlesí
předmět nájmu:
tělocvična určená ke sportovní činnosti dospělých
doba nájmu:
od 1. 10. 2016
3. pan Radim Snopek, bytem ………………………………………………
předmět nájmu:
tělocvična určená ke sportovní činnosti dospělých
doba nájmu:
od 1. 10. 2016
4. paní Alice Kuttlerová, bytem ……………………………………………
předmět nájmu:
tělocvična určená ke sportovní činnosti dospělých
doba nájmu:
od 1. 10. 2016
5. SKST Baník Havířov, se sídlem Sýkorova 613/1, Havířov – Šumbark,
IČO 18055991
předmět nájmu:
tělocvična určená ke sportovní činnosti mládeže do 15 let
doba nájmu:
od 1. 10. 2016
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2351/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ M. Pujmanové___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151, příspěvková organizace,
IČO: 48805475, zastoupené ředitelkou Mgr. Alenou Kubíčkovou, opakovaný
pronájem části nemovité věci na dobu určitou, která je v součtu delší než 12
měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucí subjektům dle přílohy č. 1 za
podmínek:
předmět nájmu:

užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství
pro tělovýchovnou činnost
od 1. 9. 2016 do 30. 6. jednotlivého školního roku

doba nájmu:

2352/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole a Mateřská škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
organizace IČO 48805271, zastoupené ředitelem PaedDr. Svatoplukem Novákem,
pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích a v rozsahu větším než 10
hodin týdně/1 nájemce subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
předmět nájmu:

užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství
pro tělovýchovnou činnost,
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku.

doba nájmu:

2353/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Gen. Svobody___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO 48805513, zastoupené ředitelkou Mgr. Dagmar
Kondělkovou, pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je
v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích subjektům dle
přílohy č.1 za podmínek:
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předmět nájmu:

užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství
pro tělovýchovnou činnost, užívání tříd pro výuku
cizího jazyka, hry na hudební nástroj a sborový zpěv
od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku.

doba nájmu:

2354/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Školní________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 709 58 149 zastoupené ředitelem MVDr. Martinem Svobodou,
pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích subjektu TJ Slovan Havířov,
z. s. Havířov-Šumbark, Opletalova 1218/8b, 736 01, IČO: 45239070
za podmínek:
předmět nájmu:

krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro tělovýchovnou činnost
od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního rok

doba nájmu:

2355/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Žákovská_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230,
zastoupené ředitelem Mgr. Danem Stankušem, pronájem části nemovité věci
opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24
měsíců po sobě jdoucích níže uvedeným subjektům za podmínek:
1. TJ BANÍK HAVÍŘOV,
oddíl ASPV, U Stadionu 2b
736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 00533441
2. Jóga v denním životě Ostrava, o.s.
Kosmická 1565, 708 00 Ostrava
zast. Mgr. Josefem Hanibalem
IČO: 64628370
3. Vanda Kokošková,
……………………………….……
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předmět nájmu:

užívání tělocvičny školní družiny pro tělovýchovnou
činnost,
od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku

doba nájmu:

2356/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ a MŠ Frýdecká_________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace IČO: 48805289, zastoupené zástupcem statutárního orgánu Mgr.
Monikou Gelnarovou, pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou,
která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích níže
uvedeným subjektům za podmínek:
1. Maria Huplíková, ………………………………
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny pro výuku jógy
doba nájmu: od 1. 10. do 30. 6. jednotlivého školního roku
2. Dagmar Leinveberová, Česká 1201/5, 736 01 Havířov-Město, IČO: 03472175
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny školy a její příslušenství k výuce tance
doba nájmu: od 1. 10. do 30. 6. jednotlivého školního roku
3. Hugo Kielar, ………………………………
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny školy k výuce hry na hudební nástroje
doba nájmu: od 1. 10. do 30. 6. jednotlivého školního roku
4. Lucie Pawlicová, Kosmonautů 1206/3, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 88386244
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny školy k výuce anglického jazyka
doba nájmu: od 1. 10. do 30. 6. jednotlivého školního roku
2357/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ Gorkého________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
zastoupené ředitelem Mgr. Igorem Zaťkem, pronájem části nemovité věci
opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24
měsíců po sobě jdoucích subjektům dle přílohy č. 1 za podmínek:
předmět nájmu:
účel nájmu:
doba nájmu:

tělocvična školy
krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro sportovní aktivity
od 1. 9. do 31. 8. jednotlivého školního roku
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2358/49RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku na ZŠ Gorkého________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla spolku Rodičovské sdružení při ZŠ Gorkého, IČO: 75081041,
v budově Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,
ul. Gorkého 1/329, po dobu existence spolku
2359/49RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Havířov“ na projekt Podpora služeb sociální prevence 2, mezi Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním
městem Havířov se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488
dle přílohy č. 2
pověřit primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem „Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu statutárního města Havířov“
2360/49RM/2016 - Rekonstrukce objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby
Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. záměr rekonstrukce objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově
na domov se zvláštním režimem
2. záměr částečné rekonstrukce objektu LUNA na ulici Lidická v Havířově,
Příspěvkové organizace Domova seniorů Havířov, IČ 751 39 243,
se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město
pověřit
1. odbor správy a rozvoje majetku zahájením projektových prací na rekonstrukci
objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově
Z: vedoucí OSRM
T: 9/2016
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2. odbor správy a rozvoje majetku aktualizací projektové dokumentace a realizací
částečné rekonstrukce objektu LUNA
Z: vedoucí OSRM
T: 2018
uložit
odboru správy a rozvoje majetku, v souvislosti se zajištěním realizace
rekonstrukce objektu bývalé Základní školy Mánesova, zapracovat do návrhu
rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 částku odpovídající nákladům projektových
prací
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
2361/49RM/2016 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov,
příspěvkové organizace______________________________________________
Rada města Havířova
b e r e

n a

v ě d o m í

žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem
J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město o navýšení příspěvku na provoz na rok 2016
ve výši 3.000.000 Kč
ukládá
ekonomickému odboru Magistrátu města Havířova zapracovat do návrhu
rozpočtových úprav IV. na rok 2016 rozpočtové opatření
Z: ředitel DsH, p.o.
T: září 2016
2362/49RM/2016 - Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a
Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově – výsledek podlimitní veřejné
zakázky č. VZ/02/MKS/2016__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
výsledek veřejné zakázky č. VZ/02/MKS/2016, zjednodušené podlimitní řízení
„Fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturního domu Radost a Kulturního
domu Petra Bezruče v Havířově“ a sdělení o uzavření smluv s vybraným
dodavatelem SECURITY REDON Plus, s.r.o., IČ: 25886177
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2363/49RM/2016 - Převod nájmu části nemovité věci v Kulturním domě Petra Bezruče________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost o schválení převodu nájmu části nemovité věci – místnost č. 234
(o výměře 15,7 m² za 1.680,-- Kč/m²/rok), místnost č. 235 (o výměře 12,7 m²
za1.680,-- Kč/m²/rok) a místnost č. 236 (o výměře 4,3 m² za 224,-- Kč/m²/rok)
v objektu Kulturního domu Petra Bezruče (celkem za pronajímanou plochu
a rok 48.675,20 Kč) z nájemce p. Zdenka Rusková, IČ: 67681450,
bytem ………………………………, na nájemce Mgr. Tereza Rusková,
IČ: 75401941, bytem ………………………………
schvaluje
udělení souhlasu pronajímatele, MKS Havířov IČ: 00317985, s převodem nájmu
části nemovité věci – místnosti č. 234, 235 a 236 v objektu Kulturního domu Petra
Bezruče z nájemce p. Zdenky Ruskové, IČ: 67681450 na nájemce Mgr. Terezu
Ruskovou, IČ: 75401941
2364/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci___________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,
IČO: 00306754 nájem části nemovité věci ve Víceúčelové hale,
ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí pro zapsaný spolek
Kraso klub Havířov z. s., IČO: 60338148, za podmínek:
Předmět nájmu:
šatny o celkové výměře 19,26 m2
Účel nájmu:
sportovní činnost
Nájemné:
200,- Kč/m2/rok bez DPH
Doba nájmu:
neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou
2365/49RM/2016 - Souhlas s rekonstrukcí – přestavbou stavby garáží na přístřešek____________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 603 37 583,
rekonstrukci – přestavbu vedlejší stavby, která je součástí objektu
č. p. 168 – Nízkoprahové denní centrum, v katastrální území Šumbark,
umístěné na pozemku parcely číslo 2406 a 2407 (dvě řadové garáže),
na přístřešek sloužící k terapii klientů
Z: ředitel SSmH
T: do 30.6.2017
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2366/49RM/2016 - Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání pro příspěvkovou organizaci Městská
knihovna Havířov__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem
Svornosti 2, Havířov - Město :
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k zajištění hlavní
činnosti organizace uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění se Stavebním bytovým družstvem Havířov
IČO: 00415227 za podmínek:
- platnost smlouvy na dobu určitou do 31.12.2017.
2367/49RM/2016 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov__
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit s účinností od 01.10.2016 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Městská knihovna Havířov, IČO 00601250, kterou se nahrazuje text Článku IV
„Účel a předmět činnosti PO“, odst. 1. a 2. novým zněním takto:
„Článek IV
Účel a předmět činnosti PO
1. Obec zřizuje knihovnu pro zabezpečení potřeb obyvatel v oblasti poskytování
veřejných knihovnických služeb, informačních služeb, osvětové a propagační
činnosti, vzdělávání a rozvíjení komunitního života.
2. Hlavní předmět činnosti:
2.1 provozování knihovny pro zajišťování veřejných knihovnických
a informačních služeb,
2.2 provozování Městského informačního centra,
2.3 provozování stálé výstavní expozice,
2.4 zajišťování klubové, komunitní, osvětové a propagační činnosti,
2.5 zajišťování kulturně-vzdělávacích akcí,
2.6 shromažďování podkladů a zpracovávání kroniky města Havířova.“
pověřit podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni
01.01.2016 Bc. Daniela Pawlase, primátora města, a Mgr. Janu Feberovou,
náměstkyni primátora pro sociální rozvoj
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2368/49RM/2016 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty
města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2016_________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
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 2016, dle důvodové zprávy a příloh.
2369/49RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 51. – 78._____
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 78., dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtové opatření č. 78., dle důvodové zprávy
schválit
a) rozpočtová opatření č. 51. – 77., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 49. – 78. tyto nové závazné
ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery
II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
stavební a silniční správní úřad
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor správy a rozvoje majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
odbor kancelář primátora
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1 710 196,56
924 108,80
37 642,08
3 500,00
744 945,68
1 617 361,81
1 315 582,18
831,82
27 185,63
504,13
50,00
215 612,50
5 954,87
271 826,43
223 973,04
79 302,10
481 560,46
8 781,20

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
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301 779,63
1 104,00
1 021,00
993,00
1 263,00
999,00
799,00
1 382,00
1 197,00
1 740,00
945,00
2 658,26
1 021,00
1 002,00
1 089,00
825,00
819,00
738,00
672,00
918,00
670,00
3 928,44
3 585,00
3 621,60
4 165,18
3 789,22
2 534,64
2 885,00
3 294,28
4 335,24
3 695,40
3 432,00
6 043,38
6 846,40
1 864,94
2 764,00
1 115,40
4 067,64
2 913,01
38 270,44
19 316,33
39 189,18

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

15 000,84 tis. Kč
35 446,00 tis. Kč
30 820,81 tis. Kč
37 000,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

-92 834,75
+395 029,74
-498 194,74
+10 330,25

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2370/49RM/2016 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 - aktualizace_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit aktualizovaný rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019,
dle důvodové zprávy a příloh.
2371/49RM/2016 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar) z Nadace
ArcelorMittal na výsadbu cibulovin ve městě Havířov____________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podporu (dar) ve výši 150 000 Kč
z Nadace ArcelorMittal pro rok 2016 na výsadbu cibulovin ve městě Havířov
pověřuje
primátora města Havířova podpisem žádosti o finanční příspěvek z Nadace
ArcelorMittal a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
Z: vedoucí OKS
T: 9/2016
2372/49RM/2016 - „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí,
Svážná a Javorová“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu
„Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná
a Javorová“
rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):
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ne
ne

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

ne
ne
ne
ne

3. varianty nabídky:

ne

4. doba realizace veřejné zakázky:
termín zahájení:
termín dokončení:
5. základní hodnotící kritérium:

říjen a/nebo listopad 2016
do 14 kalendářních dnů ode
dne předání staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

6. základní kvalifikační předpoklady:
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. profesní kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
- doklad osvědčující odbornou způsobilost, tj. osvědčení o autorizaci
nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby v oboru
dopravní stavby
8. technické kvalifikační předpoklady:
- seznam stavebních prací provedených uchazečem v posledních 5 letech
od konce lhůty pro podání nabídek a osvědčení objednatelů o řádném plnění
minimálně 3 stavebních zakázek uvedených v seznamu, přičemž předmětem
každé zakázky musela být rekonstrukce nebo výstavba komunikace
pro motorová vozidla s asfaltobetonovou pokládkou v minimální
hodnotě 500.000 Kč bez DPH
9. ekonomická a finanční způsobilost:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
10. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000 Kč
- záruka 36 měsíců
11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v důvodové zprávě
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13. složení hodnotící komise
člen:
1. Ing. Karel Šlachta
2. Soňa Ryšánková - Dosedělová
3. Ing. Zdena Mayerová
4. Ing. Radomír Kunz
5. Iva Krpcová
náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Mgr. Tomáš Ptáček, Jan Kolář,
Ing. Roman Hučík, Ing. Petr Okrouhlý
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí,
Svážná a Javorová“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Plošná oprava povrchů místních komunikací ul. Strmá,
Dělící, Kosí, Svážná a Javorová“
Z: vedoucí OKS
T: 09/2016
2373/49RM/2016 - Uplatňování kompenzačních opatření – „Zelené střechy“__________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
usnesení Komise životního prostředí Rady města Havířova
ukládá
1. odboru komunálních služeb zapracovávat do stanovisek k záměrům prodejů
pozemků města pro výstavbu komerčních a správních budov, návrh
nejvhodnější varianty kompenzačního opatření (zelená střecha, vertikální
zahrada, zasakovací a retenční plochy)
Z: vedoucí OKS
T: trvale
2. odboru správy a rozvoje majetku projednávat s investorem stavby doporučenou
variantu v rámci stanovení smluvních podmínek o prodeji městských pozemků
za účelem výstavby komerčních a správních budov a u staveb města projednávat
doporučenou variantu ve fázi předprojektové a projektové přípravy
Z: vedoucí OSRM
T: trvale
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2374/49RM/2016 - Opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Havířov____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
ověřit ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad
změny č. 1 Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem krajského úřadu
vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst.
1 a 2, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 171 – 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, změnu č. 1 Územního plánu Havířov formou opatření obecné
povahy v rozsahu přílohy, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 až č. 4
2375/49RM/2016 - Projednání 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP
Havířov 2016 v rozsahu území statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
projednala
ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Havířov 2016 v rozsahu
problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zjištěných a
aktualizovaných na území statutárního města Havířova dle přílohy č. 1,
přílohy č. 2 a přílohy č. 3
2376/49RM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu
soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:
Monika a Jan Morcinkovi, ………………………………
Výše zápůjčky 20.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 18 měsíců
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pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu
majetku podpisem smlouvy o zápůjčce
Z: vedoucí EO
T: 10/2016
2377/49RM/2016 - OŘ/60/OSRM/16 – „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/60/OSRM/16
- „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“ společnosti
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem 602 00 Brno, Trnitá,
Mlýnská 388/68, IČO: 25317628, nabídkovou cenou 5.886.622,73 Kč bez DPH
(7.122.813,50 Kč včetně DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/60/OSRM/16 - „Cyklostezka
Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa“ takto:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

Porr a.s., se sídlem 100 00 Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36,
IČO: 43005560, s nabídkovou cenou 6.440.380,74 Kč bez DPH
(7.792.860,70 Kč včetně DPH)
EUROVIA CS, a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město,
Národní 138/10, IČO: 45274924, s nabídkovou
cenou 6.645.592,74 Kč bez DPH (8.041.167,22 Kč včetně DPH)
STRABAG a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21,
IČO: 60838744

pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení OŘ/60/OSRM/16 - „Cyklostezka
Havířov – Žermanická přehrada
– 2. etapa“
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: vedoucí OPS
T: 21.09.2016
2. předložit smlouvu o dílo k podpisu
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Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016

2378/49RM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné
hromady 16.9.2016__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
IČO: 47677287 (dále jen „společnost“), dne 16. září 2016 v 9:00 hodin v sídle
společnosti Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá
2. program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu mimořádné valné
hromady takto:
bod 2.

-

bod 3.

-

bod 4.

-

Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle
návrhu představenstva společnosti dle Přílohy č. 2
Odvolání a volba člena dozorčí rady - hlasovat pro odvolání
Juliuse Vidy a pro zvolení Ing. Petra Oborného
Schválení smlouvy o výkonu funkce - hlasovat pro schválení
smlouvy o výkonu funkce dle Přílohy č. 3

2379/49RM/2016 - KIC Odpady, a.s. – informace o hlasování per rollam mimo zasedání
valné hromady_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. Návrh, potažmo Zápis, usnesení valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,
Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO 28564111
(dále jen „společnost“), přijatého písemným hlasováním akcionářů společnosti
mimo zasedání valné hromady, tj. hlasováním per rollam ze dne 31.8.2016
dle Přílohy č 1
2. Návrh usnesení k navrženým záležitostem s odůvodněním dle Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat per rollam v níže uvedených bodech takto:
bod 1. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti Bc.
Ivana Bureše hlasovat pro odvolání Bc. Ivana Bureše
bod 2. Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti Ing. Karla
Šlachtu hlasovat pro zvolení Ing. Karla Šlachty
bod 4. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena
dozorčí rady společnosti Ing. Karla Šlachtu - hlasovat pro
schválení smlouvy o výkonu funkce dle Přílohy č. 2
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2380/49RM/2016 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od 26.9.2016
ve znění dle přílohy č. 2
2381/49RM/2016 - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek od 1.10.2016 – změny v zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Havířov a příspěvkovými
organizacemi města_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o novém zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění přílohy č. 1
schvaluje
1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění přílohy č. 2
3. s účinností od 1. 10. 2016 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov ve znění přílohy č. 4
3. s účinností od 1. 10. 2016 Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi města ve znění přílohy č. 6
2382/49RM/2016 - Zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím
MRA, s.r.o. od 1.10.2016 - uzavření dodatku č. 20 k mandátní smlouvě
ze dne 3.9.2007_____________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
ke dni nabytí účinnosti dodatku č. 20 mandátní smlouvy o správě domovního
a bytového fondu zn. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007 část usnesení RMH čís.
1866/39RM/2016 ze dne 27.4.2016 písm. c), kterým bylo jednateli společnosti
Městská realitní agentura,s.r.o. uloženo průběžné předávání kompletní
dokumentace k ukončeným zadávacím řízením na veřejné zakázky
s předpokládanou hodnotou vyšší než 100 000 Kč bez DPH, zahájeným
MRA,s.r.o. jménem statutárního města Havířov (IČO 00297488) od 28.4.2016
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schvaluje
1. uzavření dodatku č. 20 mandátní smlouvy o správě domovního a bytového
fondu zn. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi statutárním městem
Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o. s účinností od 1. 10.2016,
ve znění dle přílohy č. 2
2. jako přílohu Dodatku č. 20 mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07
„Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova
prostřednictvím MRA, s.r.o.“ ve znění přílohy č. 3
ukládá
1. předložit k podpisu dodatek č. 20 mandátní smlouvy zn. 612/OPS/07
ze dne 3. 9. 2007
Z: vedoucí OSRM
T: 20.9.2016
2. zajistit zmocnění k publikaci v registru smluv pro MRA, s.r.o.
Z: vedoucí OPS
T: 31. 9.2016
2383/49RM/2016 - Změny ve složení komisí RMH________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
1. z energetické komise RMH člena komise pana Michala Podloučku
2. z komise RMH pro občanské záležitosti členku komise paní Alici Ondruškovou
jmenuje
do funkce člena komise RMH pro občanské záležitosti pana Antonína Polického
2384/49RM/2016 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2016________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za I. pololetí roku 2016
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2385/49RM/2016 - Změna v Občanské komisi č. 6, Havířov-Životice Rady města Havířova_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Adolfa Chodury na funkci člena Občanské komise č. 6,
Havířov-Životice Rady města Havířova ze zdravotních důvodů
2386/49RM/2016 - Zasedací pořádek členů ZMH na zasedáních ZMH_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
požadavek klubů zastupitelů KDU-ČSL, ANO 2011 a HpH na změnu zasedacího
pořádku členů zastupitelstva města při zasedáních zastupitelstva města
ukládá
odboru kancelář primátora ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
zabezpečit úpravu zasedacího pořádku při zasedáních zastupitelstva města dle
předložené přílohy
Z: vedoucí OKP
a řed. MKS
T: 26. 9. 2016
2387/49RM/2016 - Rezignace na členství v komisi Svazu měst a obcí ČR_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rezignaci Bc. Alice Přečkové na funkci členky sociálně-zdravotní komise
Svazu měst a obcí ČR k 1.10.2016
2388/49RM/2016 - Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
bude konat dne 26. září 2016 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, dle
doplněné přílohy č. 1
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neschvaluje
doplnění bodu programu:
„Záměr vybudování inteligentního systému parkování - ZAPARKUJTO.CZ
ve městě Havířově“ dle návrhu člena ZMH Ing. Ondřeje Baránka
2389/49RM/2016 - Přímé zadání veřejné zakázky na realizaci projektu
„Protidrogový vlak - Revolution Train“________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z čl. III odst. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/27/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky
„Protidrogový vlak - Revolution Train“
přiděluje
veřejnou zakázku malého rozsahu „Protidrogový vlak - Revolution Train“
nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO, se sídlem Praha 7, Veverkova 1229/9,
PSČ 170 00, IČO: 24697486, za nabídkovou cenu 254 040 Kč
pověřuje
Ing. Bohuslava Murase, ředitele Městské policie Havířov, podpisem smlouvy na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Protidrogový vlak - Revolution Train“

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/85 100/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Lucie Wilčková v. r.
596 803 228
596 811 143
wilckova.lucie@havirov-city.cz

DATUM:

10.10.2016

USNESENÍ
ze 50. schůze Rady města Havířova
konané dne 05.10.2016

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

P ŘEHLED

USNESENÍ
přijatých na 50. schůzi Rady města Havířova, konané dne 05.10.2016
2390/50RM/2016 - Zvolení ověřovatele 50. schůze RMH, konané dne 05.10.2016
2391/50RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 49. schůze RMH, konané dne 14.09.2016
2392/50RM/2016 - Schválení pořadu 50. schůze RMH, konané dne 05.10.2016
2393/50RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 50. RMH
2394/50RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2395/50RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2396/50RM/2016 - Odůvodnění podlimitní veřejné zakázky a zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Sanace obytného domu Na Nábřeží
123 - 127 a Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“.
2397/50RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město
2398/50RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem
vyhrazeného stání pro vozidlo taxi
2399/50RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního
majetku – MŠ E. Holuba
2400/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu z Nadačního fondu
VÍTKOVICE STEEL
2401/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a použitím fondu
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2402/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného
(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov, příspěvkové
organizace
2403/50RM/2016 - Souhlas s přijetím daru
2404/50RM/2016 - Prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu Společenského
domu v Havířově
2405/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací a nadačních
příspěvků Městským kulturním střediskem Havířov
2406/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
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2407/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2408/50RM/2016 - Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti
2409/50RM/2016 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 606/5, k.ú. Bludovice
2410/50RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2411/50RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
2412/50RM/2016 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí
2413/50RM/2016 - Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci
2414/50RM/2016 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – p. Petra Benešová
2415/50RM/2016 - Stavba č. 13043 Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží - zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
2416/50RM/2016 - VZ/228/OSRM/2016 – „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
(stavba č. 16027) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2417/50RM/2016 - VZ/229/OSRM/2016 – „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
(číslo stavby 16024) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější
nabídky
2418/50RM/2016 - „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15, Havířov
– Šumbark“ (stavba č. 14025) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru
nejvhodnější nabídky
2419/50RM/2016 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a financování
kanalizační přípojky
2420/50RM/2016 - VZ/238/OSRM/16 – „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál
Prostřední Suchá“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2421/50RM/2016 - VZ/239/OSRM/2016 – „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti
v Havířově“ (číslo stavby 16036) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru
nejvhodnější nabídky
2422/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Školní
2423/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací MŠ Balzacova Havířov
2424/50RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity ŠJ
2425/50RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
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2426/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Žákovská
2427/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ M. Pujmanové
2428/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ M. Kudeříkové
2429/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Moravská
2430/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - MŠ U Stromovky
2431/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - ZŠ Gorkého
2432/50RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
2433/50RM/2016 - Informace o průběhu jednání zástupců Pracovní skupiny pro přípravu
kategorizace lesů v rámci tvorby lesního hospodářského plán v působnosti
Lesní správy Ostrava
2434/50RM/2016 - VZ/230/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů místních komunikací
ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná a Javorová“ - vyhodnocení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu
2435/50RM/2016 - DEPOS Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné
hromady konané dne 16.9.2016
2436/50RM/2016 - Informace o výsledku volby místopředsedy dozorčí rady společnosti
ZÁMEK Havířov, s.r.o.
2437/50RM/2016 - Návrh kontrolních mechanizmů k účtu hospodářské činnosti
2438/50RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)
2439/50RM/2016 - Občanská komise č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá - rezignace člena
a jmenování předsedy
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2390/50RM/2016 - Zvolení ověřovatele 50. schůze RMH, konané dne 05.10.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 50. schůze Rady města Havířova,
konané dne 05.10.2016
paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU
2391/50RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 49. schůze RMH, konané dne 14.09.2016________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu ze 49. schůze RMH, konané dne 14. září 2016
2392/50RM/2016 - Schválení pořadu 50. schůze RMH, konané dne 05.10.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 50. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.10.2016
dle přílohy
2393/50RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 50. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2183/47RM/2016
2316/49RM/2016

Změna platebních podmínek nájemného
Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/474
v majetku MS kraje
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
920/18RM/2015
1202/24RM/2015
1952/41RM/2016
2090/44RM/2016
2156/47RM/2016
2178/47RM/2016

2231/48RM/2016
2263/48RM/2016

2264/48RM/2016
2265/48RM/2016
2296/49RM/2016
2323/49RM/2016
2324/49RM/2016
2325/49RM/2016
2326/49RM/2016

2327/49RM/2016

Zřízení pozemkové služebnosti
Rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 na ul. Mládí
1099/8 v Havířově – Šumbarku, na dva byty
o velikosti 1+2
Souhlas zřizovatele s technickým zhodnocením
hmotného investičního majetku Domovem seniorů
Havířov, příspěvková organizace
Zřízení věcného břemene v rámci vypořádání stavby
„Park za KD Radost Havířov"
Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady
o změně stanov
Výpůjčka části pozemků k.ú. Havířov- město a k.ú.
Prostřední Suchá pro přístup přes pozemky pro
provádění stavby „ Silnice III/4746 – rekonstrukce
mostu ev.č. 4746 – 1 přes trať ČD v obci Havířov“
Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě
Městské policie Havířov
VZ/28/OSRM/2016 – „Parkoviště v lokalitě ul.
P. Bezruče a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F. Hrubína“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 500/OSRM/2016
ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Přímá, Havířov - Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016
ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Mládí, Havířov - Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Havířova
„ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy
nad tělocvičnami (stavba č. 16026)“ – uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 585/OSRM/2016
„Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (stavba č.
16027) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ (stavba
č. 16024) - zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
VZ/27/OSRM/2016 – „Úprava Životického potoka
v říčním km 0,000 – 0,450“ (číslo stavby 14004)
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 552/OSRM/2016
„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu
Dukla – demolice objektů“ (stavba č. 16020)
– rozhodnutí o vyloučení, o výběru nejvhodnější
nabídky
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2328/49RM/2016

2329/49RM/2016

2330/49RM/2016
2331/49RM/2016
2336/49RM/2016
2337/49RM/2016
2361/49RM/2016
2371/49RM/2016
2372/49RM/2016
2382/49RM/2016

2386/49RM/2016

„Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál
Prostřední Suchá“ (stavba č. 16035) – zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
„Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti
v Havířově“ (stavba č. 16036) - zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce
ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Přímá, Havířov – Podlesí“ – uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 593/OSRM/2016
ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ
Mládí, Havířov - Šumbark“ – uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 592/OSRM/2016
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity
Stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních
škol, zástupkyni statutárního orgánu ZŠ a MŠ
Frýdecká a ředitelce ASTERIX od 1. 9. 2016
Žádost o navýšení příspěvku na provoz Domova
seniorů Havířov, příspěvkové organizace
Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora
(dar) z Nadace ArcelorMittal na výsadbu cibulovin ve
městě Havířov
„Plošná oprava povrchů místních komunikací
ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná a Javorová“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadávání veřejných zakázek statutárního města
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. od 1.10.2016
- uzavření dodatku č. 20 k mandátní smlouvě
ze dne 3.9.2007
Zasedací pořádek členů ZMH na zasedáních ZMH

2394/50RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném a službách spojených
s užíváním bytu
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15.9.2016 a 1.10.2016,
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3
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2395/50RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č. 2 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 902/24, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 17 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 995/3, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 994/5, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1045/59, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1152/17, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Gogolova 924/5, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1186/10, Havířov-Podlesí,
…………………………,
- č. 102 o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 6 o velikosti 1+4 na ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov- Město,
………………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli za předpokladu splnění podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 15.10.2016
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2396/50RM/2016 - Odůvodnění podlimitní veřejné zakázky a zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Sanace obytného domu Na Nábřeží
123 - 127 a Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“_________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127 a Regenerace
obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“.
2397/50RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 100 m2, (výměra bude upřesněna na základě GP)
manželům Pham Ngoc Giap a Tran Thi Lan Anh, oba bytem ……………………
za účelem rozšíření stávající stavby, budoucího obchodu se smíšeným zbožím
2398/50RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem
vyhrazeného stání pro vozidlo taxi____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2,
za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi, označeného č. 7 s podélným stáním,
ul. Československé armády v Havířově – Městě, pro společnost MITOJAK
Company s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, Ostrava,
IČO: 294 41 889, za podmínek:
- na dobu určitou, tj. od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017
- za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena
jednorázově při uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, za období
od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 ve výši 7.500,-Kč
- výpovědní lhůta 1 měsíc
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 562/OSRM/2016
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
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2399/50RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízením investičního
majetku – MŠ E. Holuba_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,
příspěvková organizace (IČO: 70958220)
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky ve výši
202 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic na pořízení myčky nádobí
v celkové hodnotě max. 52 000 Kč a herních prvků na zahradu MŠ v celkové
hodnotě max. 150 000 Kč
2. pořízení investičního majetku:
- myčka nádobí zn. Silanos A670PD v pořizovací ceně max. 52 000 Kč
vč. DPH,
- herní prvek zn. Malý lanový park – kombinace Chrudim v pořizovací
ceně max. 76 000 Kč vč. DPH,
- herní prvek zn. SMS trampolína S v pořizovací ceně max. 74 000 Kč
vč. DPH.
2400/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu z Nadačního fondu
VÍTKOVICE STEEL________________________________________________
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, podání žádosti o grant s názvem
„Motomed pro uživatele střediska Luna" Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL.
Z: ředitel DsH
T: říjen 2016
2401/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a použitím fondu
investic Domova 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:
a) financování projektu „Zahrada nejen pro seniory“ na středisku Helios
Domova seniorů Havířov ve výši 88.000 Kč,
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b) pořízení 2 ks transportních vyhřívaných vozíků pro stravovací útvar střediska
Luna ve výši 140.000 Kč.
Z: ředitel DsH
T: listopad 2016
2402/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného
(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov,
příspěvkové 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 1530/14, Havířov-Město vyřazení a likvidaci neupotřebitelného
(nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové hodnotě 274.980,62Kč:
- pokladna pro bufet 486DX z r. 1995, pořizovací cena 55.094,40 Kč,
inv.č. DHS1000231,
- kompresor DK 50 + ventil redukční z r. 1999, pořizovací cena 53.088,30 Kč,
inv.č. DHS1000300,
- koberec TORZO z r. 2005, pořizovací cena 79.675,- Kč,
inv.č. DHS1000322
- počítač vč. monitoru a MS Office 2007 OEM z r. 2009,
pořizovací cena 46.900,61 Kč, inv.č. DHS90000112,
- počítač vč. monitoru a MS Office 2007 OEM z r. 2009,
pořizovací cena 40.222,31 Kč, inv.č. DHS90000118.
Z: ředitel DsH
T: říjen 2016
2403/50RM/2016 - Souhlas s přijetím daru______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 603 37 583, přijetí
věcného daru v celkové výši 5 000 Kč od p. Jany Střelcové, bytem Hraniční 13,
736 01 Havířov – Bludovice – kombinované pojízdné křeslo.
Z: ředitel SSmH
T: říjen 2016
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2404/50RM/2016 - Prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu Společenského
domu v Havířově_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení Smlouvy o nájmu, části nemovité věci - prostor určených k podnikání
– taneční klub, bar a zázemí v I. PP v objektu Společenského domu,
Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město, o celkové výměře 365,06 m², prostřednictvím
Městského kulturního střediska Havířov, IČ:00317985 se společností
IAN PERFEKT, s.r.o., IČ: 26840341, se sídlem Havířov - Prostřední Suchá,
Dělnická 385/99 na dobu určitou do 30. 6. 2017
ukládá
1. Městské realitní agentuře s.r.o. IČ: 64084744 předložit radě města návrh
řešení druhé únikové cesty v objektu Společenského domu Dlouhá tř. 471/19,
Havířov-Město, dle platných požárních norem, vč. předpokládaných finančních
nákladů
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: na RMH 26.10.2016
2. Městské realitní agentuře s.r.o. IČ: 64084744 vybudování druhé únikové
cesty v objektu Společenského domu Dlouhá tř. 471/19, Havířov-Město,
dle platných požárních norem
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 31.12.2016
2405/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotací a nadačních
příspěvků Městským kulturním střediskem Havířov______________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím dotací (nadačních příspěvků) příspěvkovou organizací
Městským kulturním střediskem Havířov, se sídlem 246/31a, Havířov – Město,
IČ: 003 17 985:
1) poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace Český hudební fond, se sídlem
Besední 487/3, 118 00 Praha 1-Malá Strana, IČ: 613 81 390
název operačního programu:
Nadační příspěvek na koncertní sezónu
2016/2017
název projektu:
Komorní koncerty
podzim 2016/ jaro 2017
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požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

výši nadačního příspěvku nelze určit
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na provoz
pro rok 2016 a 2017

2) poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692
název operačního programu:
Program podpory aktivit v oblasti
kultury na rok 2017
název projektu:
VOX ORGANI Mezinárodní varhanní
festival 8. ročník
požadovaná výše dotace
150.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na provoz
pro rok 2017 a z přidělené dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
dotačního Programu podpory aktivit
v oblasti kultury na rok 2017
3) poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské
náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČ: 000 23 671
název operačního programu:
„Kulturní aktivity“ na podporu projektů
profesionálního hudebního umění
v oblasti klasické hudby na rok 2017
název projektu:
VOX ORGANI Mezinárodní varhanní
festival 8. ročník
požadovaná výše dotace
výši dotace nelze určit
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na provoz
pro rok 2017
4) poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace Bohuslava Martinů,
se sídlem Bořanovická č. 1779/14, 182 00 Praha 8 – Kobylisy,
IČ: 452 48 061
název operačního programu:
Nadační příspěvek na pořadatelský
projekt, který je v souladu s podpůrnou
činností Nadace Bohuslava Martinů
název projektu:
Koncerty vážné hudby v rámci cyklu
komorních koncertů
požadovaná výše dotace
20.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov
bude hrazena z příspěvku na provoz
pro rok 2017
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2406/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování 50% :

Nadace Landek Ostrava
Osvětová a publikační činnost související
s hornictvím, podpora kultury v regionu
Poznej Havířov
20 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč z finančních prostředků Městské
knihovny Havířov

2407/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci a uzavřením smlouvy příspěvkovou organizací města:
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město
(IČO: 00601250)
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Moravskoslezský kraj
Regionální funkce knihoven
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven na rok 2017
990 000,- Kč
bez spoluúčasti v plné výši poskytovatelem
dotace

2408/50RM/2016 - Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zavedení úsekového měření rychlosti vozidel na komunikaci Národní třída
ve směru na Těrlicko za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu zařízení
pro měření rychlosti vozidel a poskytování služeb zn. 621/MP/2015
ze dne 2.7.2015 uzavřené s GEMOS CZ, spol. s.r.o. (IČ: 25065238)
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ukládá
zajistit úsekové měření rychlosti vozidel na komunikaci Národní třída
Z: ředitel MP Havířov
T: 2/2017
2409/50RM/2016 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 606/5, k.ú. Bludovice__________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 606/5, zahrada o výměře 167 m2,
k.ú. Bludovice, pro manželé Ing. Eduarda Purkara a Dagmar Purkarovou,
…………………………………………, za účelem zahrady, dohodou ke dni
31. 12. 2016
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. E/697/MJP/98 a dodatku
č. 551/D1/OSM/08
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
2410/50RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.______________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to
parc. č. 810/1, 810/2, 836, 851, 852/1, 919, 833/4, k.ú. Havířov - město spočívající
v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými
vozidly a mechanismy při provádění oprav, rekonstrukce, kontroly či odstranění
vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých
porostů v rámci stavby „ Havířov, ul. 1. máje
– rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou úhradu
ve výši 154.880,- Kč + DPH, o výměře 774,40 m2 dle GP č. 2106 – 251/2016
ze dne 04.08.2016, na dobu neurčitou 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
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
2411/50RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.____
Rada města Havířova
schvaluje
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
– 8017376/VB2 Havířov, 2310/1, Rybarčíková, příp. NNk za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 21,40 m2 dle GP č. 1259 – 16/2016
ze dne 21. 04. 2016, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
2412/50RM/2016 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 104
a, 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. MATOSA PROFISTAV s.r.o., zast.
p. Martinem Tomaštíkem, sídlo: Havířov, jako kancelář stavební firmy
2. umístění sídla společnosti MATOSA PROFISTAV s.r.o., sídlo: Havířov,
v budově č. p. 689 ul. Palackého 2, Havířov-Město, po dobu trvání nájemního
vztahu
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,25 m2
v suterénu obytného domu ul. Lidická č. p. 1176, Havířov-Šumbark,
p. Zoroslavu Blaho, jako sklad pro vlastní potřebu
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4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19,44 m2
v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina č. p. 905, Havířov-Město,
p. Ladislavu Skybovi, jako sklad pro vlastní potřebu
2413/50RM/2016 - Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci________________________
Rada města Havířova
schvaluje
změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 42,50 m2 v přízemí obytného domu Národní tř. 2, Havířov
- Město, nájemci p. Jaromíru Venglářovi, IČO: 73200603, z původního účelu
- prodejna textilu na účel nový – pobočka České podnikatelské pojišťovny, a.s.
od 1. 1. 2017, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění
2414/50RM/2016 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – p. Petra Benešová_______
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost p. Petry Benešové, IČO: 76631249, o snížení nájemného za část nemovité
věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 47,35 m2 sloužící jako sklad
a sociální zázemí kavárny v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 17,
Havířov-Město, z částky 1 100,- Kč/m2/rok na částku 400,- Kč/m2/rok
za období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016
neschvaluje
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání
o výměře 47,35 m2 sloužící jako sklad a sociální zázemí kavárny v přízemí
obytného domu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, z částky 1 100,- Kč/m2/rok
na částku 400,- Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016, bývalé
nájemkyni p. Petře Benešové, IČO: 76631249. Rozdíl ve výši 13 810,- Kč bude
započten s dluhy za nájem a služby za období od 1. 1. do 31. 5. 2016.
2415/50RM/2016 - Stavba č. 13043 Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží - zahájení
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce_____________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (stavba č. 13043)
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2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení předmětu plnění na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ano (bude-li přiznána)
ne

4. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

300.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení
termín ukončení
9. kritérium hodnocení:

druhá polovina listopadu 2016
nejpozději do 300 kalendářních
dnů ode dne podpisu smlouvy
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

10. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), dodavatele a jeho poddodavatelů
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle ust. § 77 odst. 1
zákona dodavatele a jeho poddodavatelů
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona
- doklad o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele dle ust. § 77
odst. 2 a ust. § 85 odst. 1 zákona v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet
- doklad o odborné způsobilosti dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to
osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující
osoby (dále jen „autorizace“) v oboru:
1. dopravní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, z nichž
vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby
2. pozemní stavby stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího nebo pokud
nebude stavbyvedoucí a zároveň také zástupce stavbyvedoucího osobou
s autorizací v daném oboru, je nutno prokázat autorizaci v daném oboru
jiných dvou osob, z nichž vždy alespoň jedna musí vykonávat odborné
vedení provádění části stavby SO 01 – Podjezd, SO 600 Silnoproud,
SO 650 Slaboproud
- doklad o odborné způsobilosti dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona,
a to úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřických činností
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
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12. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu
uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže
poskytnutí min.:
a) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba
komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 3.000.000 Kč
bez DPH
b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem každé zakázky byla
rekonstrukce nebo výstavba chodníku ze zámkové dlažby v minimální
hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH
c) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla sanace betonových povrchů
včetně výztuže v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH
d) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla montáž kanalizačního
potrubí v minimální délce 500 metrů
(poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně stejnou
stavební zakázkou nebo stejnými stavebními zakázkami)
13. podmínky zadávacího řízení:
- požadavek na předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1
písm. b) zákona v nabídce
- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč, s max. spoluúčastí
50 000 Kč, před podpisem smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců
- požadavek na předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností
dodavatele v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději v den předložení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí
dokončeného díla
15. složení komise dle bodu 15. důvodové zprávy
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodě 16.
důvodové zprávy
pověřuje
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky či
nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
2. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících
se předmětného zadávacího řízení
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2416/50RM/2016 - VZ/228/OSRM/2016 – „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
(stavba č. 16027) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky______________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/228/OSRM/2016 – „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (stavba
č. 16027) od společnosti PB SCOM s.r.o, Radniční 28, Hranice I-Město,
753 01 Hranice IČ: 25397087 s nabídkovou cenou 1.000.000,- Kč bez DPH
(1.210.000 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/228/OSRM/2016 – „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
(stavba č. 16027) takto:
2. místo: BIODEGRADACE, s.r.o., Sokolská třída 944/23, Moravská Ostrava
IČ: 64088871nabídkovou cenou 1.010.000,- Kč bez DPH
(1.222.100,- Kč vč. DPH)
3. místo: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá,
735 64 Havířov, IČ: 7676175 s nabídkovou cenou 1 250.000,- Kč
bez DPH (1.512.500,- Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ/228/OSRM/2016 – „Demolice trafostanice
na ul. Lázeňská“ (stavba č. 16027)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/228/OSRM/2016
– „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (stavba č. 16027)
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
2417/50RM/2016 - VZ/229/OSRM/2016 – „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
(číslo stavby 16024) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější
nabídky___________________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/229/OSRM/216
– „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ (číslo stavby 16024)
- AlfaPOL s r.o., U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 25896512
pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných v příloze
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rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/229/OSRM/2016 – „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
(číslo stavby 16024) od společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25317628 s nabídkovou
cenou 3.782.711,85 Kč bez DPH (4.577.081,34 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/229/OSRM/2016 – „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
(číslo stavby 16024) takto:
2. místo: M A K O S a.s., Sirotčí 1170/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 25825071s nabídkovou cenou 3.945.388,38 Kč bez DPH
(4.773.919,40 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/229/OSRM/2016 – „Oprava opěrné
zdi ul. Na Bartošůvce“ (číslo stavby 16024)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/229/OSRM/2016
– „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ (číslo stavby 16024)
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
2418/50RM/2016 - „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru
nejvhodnější nabídky________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení VZ/76/OSRM/16 „Odstranění bytového domu Obránců míru
9, 11, 13, 15, Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025)
- společnost DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. Máje, 753 01 Hranice,
IČO: 27844935 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu popsaných
v příloze č. 1
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky společnosti MROZEK a.s., č.p. 1361, 739 95
Bystřice, IČO: 25904612, na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/76/OSRM/16
„Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15, Havířov – Šumbark“
(stavba č. 14025) s nabídkovou cenou 1.299.999,- Kč bez DPH
(1.572.998,79 Kč vč. DPH)
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- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/76/OSRM/16
„Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15, Havířov – Šumbark“
(stavba č. 14025) takto:
2. místo: AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov
– Prostřední Suchá, IČO: 47676175 s nabídkovou cenou
1.300.000,- Kč bez DPH (1.573.000,- Kč vč. DPH)
3. místo: BIODEGRADACE s.r.o., Sokolská tř. 944/23, 702 00 Ostrava,
IČO: 64088871 s nabídkovou cenou 1.345.000,- Kč bez DPH
(1.627.450,- Kč vč. DPH)
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o vyloučení
uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/76/OSRM/16 „Odstranění bytového
domu Obránců míru 9, 11, 13, 15, Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025)
ukládá
předložit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/76/OSRM/16
„Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15, Havířov – Šumbark“
(stavba č. 14025)
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
2419/50RM/2016 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a financování
kanalizační přípojky________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě
a financování kanalizační přípojky mezi statutárním městem Havířov,
jako investorem stavby kanalizačních řadů, Miroslavem Pospíšilem jako
původním vlastníkem a současnými vlastníky Janem a Monikou Morcinkovými
dle přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem Dohody
o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a financování kanalizační
přípojky dle přílohy č. 1
ukládá
předložit k podpisu Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě a
financování kanalizační přípojky dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
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2420/50RM/2016 - VZ/238/OSRM/16 – „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál
Prostřední Suchá“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/238/OSRM/16
- „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
společnosti VDS, spol. s r.o., se sídlem Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava
- Vítkovice, IČO: 4514980, s nabídkovou cenou 2.858.006,23 Kč bez DPH
(3.458.187,54 Kč včetně DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/238/OSRM/16
- „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
takto:
2. místo: JVAgro Morava s.r.o., se sídlem Meziříčská 2304,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411, s nabídkovou
cenou 2.866.969,90 Kč bez DPH (3.469.033,60 Kč včetně DPH)
3. místo: STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem Kytlická 780/16, 190 00 Praha 9
– Prosek, IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 3.183.750,63 Kč
bez DPH (3.852.338,26 Kč včetně DPH)
4. místo: AK plus Novostav, s.r.o., se sídlem Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
– Lyžbice, IČO: 25368052, s nabídkovou cenou 3.281.986,00 Kč
bez DPH (3.971.203,06 Kč včetně DPH)
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo a dalších dokumentů
souvisejících s ukončením zadávacího řízení VZ/238/OSRM/16 - „Sociálně
společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo
na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/238/OSRM/2016 – „Sociálně
společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
(číslo stavby 16035)
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
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2421/50RM/2016 - VZ/239/OSRM/2016 – „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti
v Havířově“ (číslo stavby 16036) – rozhodnutí o vyloučení a o výběru
nejvhodnější nabídky________________________________________________
Rada města Havířova
vylučuje
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/239/OSRM/2016
– „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (číslo stavby 16036)
- KUMAN spol. s r.o., se sídlem Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná, IČ: 60779098
pro nesplnění zadávacích podmínek z důvodů popsaných v příloze č. 1
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/239/OSRM/2016 – „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti
v Havířově“ (číslo stavby 16036) od společnosti BERNDORF BÄDERBAU
s.r.o., se sídlem Bystřice č.p. 1312, 739 95 Bystřice, IČ: 25855247 s nabídkovou
cenou 2.097.989,34 Kč bez DPH (2.538.567,10 Kč vč. DPH)
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/239/OSRM/2016 – „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti
v Havířově“ (číslo stavby 16036)
takto:
2. místo: IWET, a.s., se sídlem Kytlická 780/16, 190 00 Praha 9 – Prosek,
IČ: 25574442 s nabídkovou cenou 2.810.552,16 Kč bez DPH
(3.400.768,11 Kč vč. DPH)
3. místo: HAMROZI s.r.o., se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec – Staré město,
IČ: 25842544 s nabídkovou cenou 3.158.352,24 Kč bez DPH
(3.821.606,21 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/239/OSRM/2016 – „Nerezové
brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“ (číslo stavby 16036)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/239/OSRM/2016
– „Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově“
(číslo stavby 16036)
Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016
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2422/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací ZŠ Školní________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 709 58 149 zastoupené ředitelem MVDr. Martinem Svobodou,
pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší
než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích subjektu Církevnímu
středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově, Haškova 1475/1, Havířov,
IČO: 48806030 za podmínek:
- předmět nájmu: krátkodobé užívání tělocvičny školy a její příslušenství
pro tělovýchovnou činnost dětských klientů klubu Maják
- doba nájmu: od 6. 10. do 30. 6. jednotlivého školního roku
- výše nájmu: 100 Kč
2423/50RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou
organizací MŠ Balzacova Havířov_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 IČO: 61988685, zastoupené
ředitelkou Bc. Miroslavou Tureckou, pronájem části nemovité věci opakovaně
na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců
po sobě jdoucích níže uvedeným subjektům za podmínek:
1. Taneční škola Carmen IČO: 70616582
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny pro výuku tance
doba nájmu: od 1. 10. do 31. 5. jednotlivého školního roku
2. JUDO Club Havířov, Svatopluka Čecha 1, 736 01 Havířov-Město
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny a její příslušenství pro výuku juda
doba nájmu: od 1. 10. do 31. 5. jednotlivého školního roku
2424/50RM/2016 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity ŠJ__________
Rada města Havířova
sch val u je
zvýšení kapacity školní jídelny - výdejny Základní školy Havířov-Podlesí
K. Světlé 1/1372 okres Karviná z počtu 300 strávníků na 350 strávníků
v mimořádném termínu k 31.10.2016
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u k l ád á
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2016
2425/50RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
(IČO: 62331221)
- finanční dar ve výši 18 426 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o.,
Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město, IČO: 26845148 – úhrada obědů
pro jedenáct sociálně znevýhodněných žáků na školní rok 2016/2017,
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace (IČO: 48805289)
- finanční dar ve výši 3 000 Kč od Klubu rodičů při MŠ Havířov – Dolní
Datyně, Občanská 11/76, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, Občanská 11/76
IČO: 65890639 – úhrada autobusové dopravy a drobných výdajů na exkurzích
do Českého Těšína – Legiovlak a Frýdku-Místku – Marlenka,
- věcný dar ve výši 10 148 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY,
z.s., Frýdecká 452/37, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 75140861 - 2 ks
plastových stolů na zahradu MŠ Frýdecká,
2426/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Žákovská_________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230)
poskytovatel dotace:
název dotačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
Příspěvky z nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
pro veřejnost
Technikou pro budoucnost regionu
65 000 Kč
10 000 Kč z finančních prostředků příspěvkové
organizace
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2427/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ M. Pujmanové____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města:
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
(IČO: 48805475)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ
a ZŠ I.
Šablony I na ZŠ Pujmanové Havířov-Šumbark
987 600 Kč
bez spoluúčasti v plné výši poskytovatelem dotace

2428/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ M. Kudeříkové____________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 62331248
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj, vzdělávání
Podpora žáků s SVP, čtenářské a matematické
gramotnosti v ZŠ M. Kudeříkové Havířov

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

967 800 Kč
bez spoluúčasti

2429/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ Moravská________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města: Základní škola
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958131
poskytovatel dotace:
název operačního programu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
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název projektu:

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, aktivita
Školní speciální pedagog
– personální podpora ZŠ
1 065 330 Kč
bez spoluúčasti

2430/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - MŠ U Stromovky___________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola Havířov
– Město U Stromovky 60 (IČO:65890698)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
340 690 Kč
bez spoluúčasti

2431/50RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - ZŠ Gorkého________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola Havířov
– Město Gorkého 1/329 okres Karviná, (IČO: 62331221)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Společně k úspěchu
1 223 000 Kč
bez spoluúčasti

2432/50RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 79. a 81., dle důvodové zprávy a příloh,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 79. a 81., dle důvodové zprávy a příloh.
2433/50RM/2016 - Informace o průběhu jednání zástupců Pracovní skupiny pro přípravu
kategorizace lesů v rámci tvorby lesního hospodářského plán v působnosti
Lesní správy Ostrava________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o průběhu jednání zástupců Pracovní skupiny pro přípravu
kategorizace lesů v rámci tvorby lesního hospodářského plánu v působnosti
Lesní správy Ostrava
2434/50RM/2016 - VZ/230/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů místních komunikací
ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná a Javorová“ - vyhodnocení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu__________________________________
Rada města Havířova
zadává
zakázku č. VZ/230/OKS/16 na stavební práce „Plošná oprava povrchů místních
komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná a Javorová“ uchazeči STRABAG a.s.,
IČ: 608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Morava,
oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, s tím, že smlouva o dílo
bude uzavřena s nabídkovou cenou 1 389 200,- Kč bez DPH
(1 680 932,- Kč vč. DPH), termínem provedení prací 14 kalendářních dnů
a záruční lhůtou 36 měsíců
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem
Z: vedoucí OKS
T: 11/2016
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2435/50RM/2016 - DEPOS Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné
hromady konané dne 16.9.2016_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Depos
Horní Suchá,a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá,
IČO 47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 16. září 2016 v sídle
společnosti, dle důvodové zprávy
2436/50RM/2016 - Informace o výsledku volby místopředsedy dozorčí rady společnosti
ZÁMEK Havířov, s.r.o.______________________________________________
Rada města Havířova,
jako jediný společník 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 ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo „společnost“)
bere na vědomí

1. zvolení paní Jaroslavy Sloveňákové do funkce místopředsedkyně dozorčí
rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
2. informaci o stavu hospodaření společnosti dle Zápisu č. 5/2016 z jednání
dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. dne 14. září 2016
žádá
jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. aby předložil zprávu o stravu
hospodaření společnosti za období leden až srpen 2016 vč. návrhu přijatých
opatření
Z: jednatel společnosti
T: 26.10.2016
2437/50RM/2016 - Návrh kontrolních mechanizmů k účtu hospodářské činnosti______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh kontrolních mechanizmů při nakládání s prostředky účtu hospodářské
činnosti realizovaných prostřednictvím Magistrátu města Havířova:
1. Důsledná kontrola výpočtu mandátní odměny, která bude vycházet
z reálných dat vedených v účetnictví účtu hospodářské činnosti u bytového
hospodářství, včetně ověřování jejich správnosti.
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2. Zpracování ceníku běžných činností při provádění údržby a oprav bytového
hospodářství s úhradou ostatních prací provedených na bytovém fondu
zaměstnanci Městské realitní agentury, s.r.o. (dále též MRA) podle skutečných
nákladů (včetně stanovení max. nákladů na konkrétní opravu).
3. Posuzování potřebnosti prováděných oprav prováděných zaměstnanci MRA
před jejich započetím od hodnoty 5.000,- Kč/oprava a zpětné oznamování všech
prací zaměstnanci MRA na bytovém hospodářství, včetně namátkové kontroly
jejich provedení ve vazbě na fakturaci.
ukládá
předložit kalkulaci skladové přirážky a hodinové sazby za úkony prováděné
zaměstnanci MRA na bytovém hospodářství města
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 11/2016
2438/50RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)_____________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)
dne 11.10.2016 za účelem přípravy projektu HAVR – centrum komunitní terapie
a hydroterapeutické rehabilitace
2439/50RM/2016 - Občanská komise č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá
- rezignace člena a jmenování předsedy_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
ústní rezignaci Ing. Jiřího Špiříka na funkci předsedy a člena občanské komise
č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá ke dni 5.10.2016
jmenuje
paní Soňu Ryšánkovou Dosedělovou do funkce předsedkyně občanské komise
č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá od 6.10.2016
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ukládá
předsedkyni občanské komise č. 3 pro část města Havířov - Dolní Suchá projednat
a předložit odboru kancelář primátora případný návrh na jmenování nového člena

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/93 297/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

02.11.2016

USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Havířova
konané dne 26.10.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 51. schůzi Rady města Havířova, konané dne 26.10.2016
2440/51RM/2016 - Zvolení ověřovatele 51. schůze RMH, konané dne 26.10.2016
2441/51RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 50. schůze RMH, konané dne 05.10.2016
2442/51RM/2016 - Schválení pořadu 51. schůze RMH, konané dne 26.10.2016
2443/51RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 51. RMH
2444/51RM/2016 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2016
2445/51RM/2016 - Souhlas s přijetím navýšené účelové dotace
2446/51RM/2016 - Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního
fondu J&T
2447/51RM/2016 - Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního
fondu AVAST
2448/51RM/2016 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního
do fondu investic
2449/51RM/2016 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
2450/51RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka
v Havířově
2451/51RM/2016 - Žádost o udělení výjimky k bodu 1.11.b) článek VII Zřizovací listiny
platné k 1.1.2016
2452/51RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotace a nadačního příspěvku
Městským kulturním střediskem Havířov
2453/51RM/2016 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2016 do 30.04.2017
2454/51RM/2016 - Skončení nájmu bytu dohodou
2455/51RM/2016 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova – dodatek č. 2
2456/51RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,
2457/51RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2458/51RM/2016 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Regenerace obytného domu ul. 17.listopadu 15, 17, 19“
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2459/51RM/2016 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“
2460/51RM/2016 - Informace o opatřeních přijatých v Městské realitní agentuře, s.r.o.
k eliminaci nedostatků zjištěných oddělením kontroly MMH
2461/51RM/2016 - Návrh řešení druhé únikové cesty objektu Společenského domu
Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město, dle platných požárních norem,
včetně předpokládaných finančních nákladů
2462/51RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic
2463/51RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku na ZŠ a MŠ Frýdecká, detašovaném
pracovišti Havířov-Dolní Datyně, Občanská
2464/51RM/2016 - Informativní zpráva o stavu hospodaření ve spol. ZÁMEK Havířov, s. r. o.
za období 1. - 9. 2016
2465/51RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů
2466/51RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – opakovaná žádost
– Jaroslava Bajgrová
2467/51RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jaroslava Šimelová a Dušan Šimela
2468/51RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu - změna usnesení – Alena Chauturová
2469/51RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů
2470/51RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2471/51RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Pavla Fojtíková
2472/51RM/2016 - Zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu
- Milan Budinský
2473/51RM/2016 - Přidělení 6 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy
v České republice, z.s.
2474/51RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice
2475/51RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,
k.ú. Šumbark
2476/51RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 1823/16, 1930,
k.ú. Bludovice
2477/51RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
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2478/51RM/2016 - Ukončení nájmu dohodou
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2479/51RM/2016 - Souhlas s podnájmem části nemovité věci
Záměr pronájmu části nemovité věci
2480/51RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2481/51RM/2016 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor a smlouvy o nájmu
prostor s Havířovskou teplárenskou společností, a.s.
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
2482/51RM/2016 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o.
2483/51RM/2016 - Převody nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu:
1. p. Jarmila Kačmarčíková
2. spol. Air Telecom a. s.
2484/51RM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci
2485/51RM/2016 - Podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 40 Operačního programu
Životní prostředí, Prevence vzniku odpadů
2486/51RM/2016 - Předložení 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
2487/51RM/2016 - Stavba č. 15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem - projektová dokumentace - zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení na veřejnou zakázku na služby
2488/51RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
2489/51RM/2016 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Školní
2490/51RM/2016 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města, které nejsou
zapsány ve školském rejstříku, od 1.11.2016
2491/51RM/2016 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016
2492/51RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
2493/51RM/2016 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2017
2494/51RM/2016 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní
údržby místních komunikací na období od 1.11.2016 do 31.3.2017
2495/51RM/2016 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním
označením O 1
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2496/51RM/2016 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním
označením O 1
2497/51RM/2016 - Schválení darovací smlouvy – finanční podpora (dar) z Nadace ArcelorMittal
na výsadbu cibulovin ve městě Havířov
2498/51RM/2016 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice
2499/51RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Paide (Estonsko)
ve dnech 27. 9. - 3. 10. 2016
2500/51RM/2016 - Účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu GLOBalnie
2017 Katowice v Polsku
2501/51RM/2016 - Písemnost adresovaná radě města - žádost o poskytnutí finančního daru
2502/51RM/2016 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - uložení pokuty
za správní delikt
2503/51RM/2016 - Stavba č. 15031 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem“
2504/51RM/2016 - Informativní zpráva o výsledku kontroly Městské realitní agentury, s.r.o.
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USNESENÍ

z 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.10.2016
2440/51RM/2016 - Zvolení ověřovatele 51. schůze RMH, konané dne 26.10.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 51. schůze Rady města Havířova, konané
dne 26.10.2016
pana Ing. Jiřího MARTINKA
2441/51RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 50. schůze RMH, konané dne 05.10.2016________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelky zápisu z 50. schůze RMH, konané dne 5. října 2016
2442/51RM/2016 - Schválení pořadu 51. schůze RMH, konané dne 26.10.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 51. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.10.2016
dle přílohy
2443/51RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 51. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2334/49RM/2016
2334/49RM/2016

Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí
- společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“
Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí
- společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“
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2401/50RM/2016

Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku
a použitím fondu investic Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace

vypouští
ze sledování tato usnesení:
4982/75/10

Zřízení věcných břemen pro účely stavby: „Chodník
ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
1517/30RM/2016 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016
2183/47RM/2016 Změna platebních podmínek nájemného
2257/48RM/2016 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
2267/48RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“
2279/48RM/2016 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný
účet za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření
2316/49RM/2016 Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/474
v majetku MS kraje
2317/49RM/2016 Zřízení pozemkových služebností k pozemkům k.ú. Havířov
– město a k.ú. Dolní Suchá
2318/49RM/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti
PODA a.s.
2333/49RM/2016 Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení
sociálnímu vyloučení v Havířově”
2377/49RM/2016 OŘ/60/OSRM/16 – „Cyklostezka Havířov – Žermanická
přehrada – 2. etapa“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
2395/50RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2400/50RM/2016 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu
z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
2402/50RM/2016 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací
neupotřebitelného (nepoužitelného) investičního majetku
Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace
2403/50RM/2016 Souhlas s přijetím daru
2416/50RM/2016 VZ/228/OSRM/2016 – „Demolice trafostanice
na ul. Lázeňská“ (stavba č. 16027) – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
2417/50RM/2016 VZ/229/OSRM/2016 – „Oprava opěrné zdi
ul. Na Bartošůvce“ (číslo stavby 16024) – rozhodnutí
o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
2418/50RM/2016 „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15,
Havířov – Šumbark“ (stavba č. 14025) – rozhodnutí
o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
2419/50RM/2016 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě
a financování kanalizační přípojky
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2420/50RM/2016
2421/50RM/2016
2424/50RM/2016

VZ/238/OSRM/16 – „Sociálně společenské zázemí Městský
fotbalový areál Prostřední Suchá“ - rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
VZ/239/OSRM/2016 – „Nerezové brouzdaliště na Letním
koupališti v Havířově“ (číslo stavby 16036) – rozhodnutí
o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky
Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení
kapacity ŠJ

2444/51RM/2016 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2016_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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 2016 dle přílohy č. 1
2. stanoviska odborů MMH k hodnocení činnosti příspěvkových organizací města
za 1. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 2 a 3
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – SSmH, DSH,
SANTÉ, MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 4 ze mzdových
prostředků PO.
Z: vedoucí OSV
vedoucí OŠK
T: říjen 2016
2445/51RM/2016 - Souhlas s přijetím navýšené účelové dotace_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přijetí navýšené účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova,
Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, ve výši 180 000 Kč,
z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 180 000 Kč
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Z: ředitel SSmH
T: říjen 2016
2446/51RM/2016 - Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního
fondu J&T_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 603 37 583, podání
žádosti o nadační příspěvek na projekt „Předvánoční zastavení“ z rozpočtu
Nadačního fondu J&T
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2016
2447/51RM/2016 - Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního
fondu AVAST______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 603 37 583, podání
žádosti o nadační příspěvek na projekt „Vzděláváním poradců rané péče
k profesionalitě a prevenci syndromu vyhoření“ z rozpočtu Nadačního fondu
AVAST, dotačního programu Spolu do života
Z: ředitel SSmH
T: říjen 2016
2448/51RM/2016 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního
do fondu investic____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 310 000 Kč z fondu rezervního do fondu
investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2016
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2449/51RM/2016 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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 354.000 Kč
pověřuje
ředitelku organizace Bc. Moniku Havlíčkovou podpisem Dodatku č. 1 smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z: ředitelka SANTÉ
T: listopad 2016
2450/51RM/2016 - Pronájem části nemovité věci v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka
v Havířově_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, pronájem části nemovité
věci na dobu neurčitou v objektu Kulturního domu Leoše Janáčka,
Dlouhá tř. 1593/46, v Havířově - Městě, v 2. NP, o celkové výměře 99,03 m²,
v ceně nájmu 520,-- Kč/m²/rok/bez DPH paní Dagmar Leinveberové, IČ: 3472175,
bytem ………………………………………………, k účelu činnosti taneční školy
pro děti a mládež.
2451/51RM/2016 - Žádost o udělení výjimky k bodu 1.11.b) článek VII Zřizovací listiny
platné k 1.1.2016____________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
vydání souhlasu s pronájmy majetku ve správě Městského kulturního střediska
Havířov, IČ: 00317985, bez předchozího souhlasu zřizovatele při krátkodobém
využívání, které přesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce
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2452/51RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím dotace a nadačního příspěvku
Městským kulturním střediskem Havířov_______________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí a přijetím dotace (nadačního příspěvku) příspěvkovou
organizací Městským kulturním střediskem Havířov, se sídlem 246/31a,
Havířov – Město, IČ: 003 17 985:
1. poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace Leoše Janáčka,
se sídlem Krkoškova 45a, 613 00 Brno,
IČ: 449 65 338
název operačního programu:
Nadační příspěvek na pořadatelský projekt,
který je v souladu s podpůrnou činností
Nadace Leoše Janáčka
název projektu:
Jarní cyklus komorních koncertů 2017
požadovaná výše dotace:
10.000,-- Kč
spolufinancování:
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok 2017
2. poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace
spolufinancování:

Moravskoslezský kraj,
se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692
Program podpory aktivit v oblasti kultury
na rok 2017
Havířovské slavnosti 2017
150.000,-- Kč
spoluúčast žadatele MKS Havířov bude
hrazena z příspěvku na provoz pro rok
2017, získaných prostředků za reklamu
a z finančních darů partnerů akce.

2453/51RM/2016 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2016 do 30.04.2017________
Rada města Havířova
schvaluje
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova od 01.11.2016 do 30.04.2017 dle přílohy
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2454/51RM/2016 - Skončení nájmu bytu dohodou________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 1+2 v domě
na ul. A.S.Puškina 911/1, Havířov-Město ke dni 31.10.2016 s nájemcem
p. Emílií Dordovou, bytem ……………………………………
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., v zastoupení, k uzavření dohody
o skončení nájemní smlouvy ze dne 14.9.2016 na výše uvedený byt
Z: ředitel MRA,s.r.o.
T: 31. 10. 2016
2455/51RM/2016 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova – dodatek č. 2______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.9.2013 ve znění dodatku č. 1, dle přílohy č. 2
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. předkládat radě města návrh usnesení
na přidělení uvolněného bytu v souladu se schválenými Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ve znění
Dodatku č. 2
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 26.10.2016
2456/51RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném a službách spojených
s užíváním bytu
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bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 15.9.2016, 1.10.2016
15.10.2016 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3
2457/51RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k těmto bytovým jednotkám:
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1186/10, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 2 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3, Havířov-Šumbark,
…………………………,
- č. 49 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 20 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 58 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark,
…………………………,
- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Stavbařská 325/5, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 3 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1033/17, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Lípová 604/18, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 24 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov-Město,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1029/67, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1202/38, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 698/3, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 764/125, Havířov- Město,
…………………………,
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- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Bieblova 611/7, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 875/4, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1151/12, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1201/36, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1016/9, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Studentská 1154/6, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1103/75, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 41 o velikosti 1+3 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1148/9, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 35 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+4 na ulici Eduarda Urxe 285/1, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 791/4, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Gogolova 925/3, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1114/8, Havířov- Šumbark,
…………………………,
- č. 32 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov- Podlesí,
…………………………,
- č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1144/1, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 823/8, Havířov- Město,
…………………………,
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- č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1171/3, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 768/6, Havířov- Město,
…………………………,
- č. 18 o velikosti 1+4 na ulici Horymírova 1173/2, Havířov- Město,
………………………….
pověřuje
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: 1.11.2016
2458/51RM/2016 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Regenerace obytného domu ul. 17.listopadu 15, 17, 19“__________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Regenerace obytného domu ul. 17. listopadu 15, 17, 19“.
2. Rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano
ne
ne
ano

4. Forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. Zadávací lhůta:

120 dnů

6. Výši požadované jistoty:

300 000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne

8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:

11/2016
do 4 měsíců od předání staveniště

9. Základní hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

10. Zadávací podmínky:
- záruka minimálně 60 měsíců
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění jeho
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povinností během realizace díla ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději v den podpisu smlouvy
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění
jeho povinností během záruční doby ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli
Základní způsobilost:
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona.
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
- dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto
písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání
“Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
- dle § 77 odst. 2 písmene c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží
osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ dle 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. Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba
k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele apod.
Zadavatel požaduje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.
- Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže obrat výkazem
zisku a ztrát dodavatele nebo obdobný doklad dle právního řádu země sídla
dodavatele.
- Minimální výše ročního obratu dodavatele je stanovena na 30 000 000 Kč
a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl
později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
za všechna účetní období od svého vzniku.
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona,
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních
prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven doložením
minimálně 3 zakázek spočívajících v regeneraci či sanaci bytového domu, kde
rozsah prací provedených dodavatelem, byl v hodnotě alespoň 7 000 000,- Kč
bez DPH u každé z těchto zakázek. V rámci těchto tří referenčních zakázek
musí předmětem každé zakázky být sanace hydroizolace spodní stavby a
regenerace obvodového pláště.
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam techniků, kteří se budou podílet
na plnění veřejné zakázky. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu
je stanoven na:
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Hlavní stavbyvedoucí:
- Osvědčení o autorizaci 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, pro obor
pozemní stavby. Uchazeč doloží kopii osvědčení.
- Minimálně tři zakázky, u nichž tato osoba vystupovala v pozici hlavního
stavbyvedoucího, a jejichž předmětem byla sanace hydroizolace spodní
stavby a regenerace obvodového pláště. Uchazeč doloží jako osvědčení
o odborné kvalifikaci životopis podepsaný touto osobou.
- Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba
k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele apod.
11. Složení komise dle bodu 11. důvodové zprávy, se změnou náhradníka
za MRA, s.r.o.
12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným
v bodu 12. důvodové zprávy
pověřuje
komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
2459/51RM/2016 - Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“.
2. Rozdělení předmětu plnění na části:
následné zakázky (opce):

ne
ne

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

ano
ne
ne
ano

4. Forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

5. Zadávací lhůta:

120 dnů

6. Výši požadované jistoty:

346 000,- Kč

7. Varianty nabídky:

ne
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8. Dobu realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:
Termín dokončení:
9. Základní hodnotící kritérium:

11/2016
do 4 měsíců od předání staveniště
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

10. Zadávací podmínky:
- záruka minimálně 60 měsíců
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění jeho
povinností během realizace díla ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději v den podpisu smlouvy
- požadavek na předložení bankovní záruky zhotovitele k zajištění plnění jeho
povinností během záruční doby ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH
nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli
Základní způsobilost:
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona.
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
- dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto
písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání
“Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
- dle § 77 odst. 2 písmene c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží
osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ dle 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. Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba
k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele apod.
Zadavatel požaduje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.
- Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže obrat výkazem
zisku a ztrát dodavatele nebo obdobný doklad dle právního řádu země sídla
dodavatele.
- Minimální výše ročního obratu dodavatele je stanovena na 34 000 000 Kč
a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl
později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
za všechna účetní období od svého vzniku.
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona,
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
- dle § 79 odst. 2 písm. A) zákona seznam stavebních prací poskytnutých
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dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních
prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven doložením
minimálně 3 zakázek spočívajících v regeneraci či sanaci bytového domu,
kde rozsah prací provedených dodavatelem, byl v hodnotě alespoň
8 000 000,- Kč bez DPH u každé z těchto zakázek. V rámci těchto tří
referenčních zakázek musí předmětem každé zakázky být sanace hydroizolace
spodní stavby a regenerace obvodového pláště.
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam techniků, kteří se budou podílet
na plnění veřejné zakázky. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu
je stanoven na:
Hlavní stavbyvedoucí:
- Osvědčení o autorizaci 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, pro obor
pozemní stavby. Uchazeč doloží kopii osvědčení.
- Minimálně tři zakázky, u nichž tato osoba vystupovala v pozici hlavního
stavbyvedoucího, a jejichž předmětem byla sanace hydroizolace spodní
stavby a regenerace obvodového pláště. Uchazeč doloží jako osvědčení
o odborné kvalifikaci životopis podepsaný touto osobou.
- Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba
k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele apod.
11. Složení komise dle bodu 11. důvodové zprávy, se změnou náhradníka
za MRA, s.r.o.
12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným
v bodu 12. Důvodové zprávy
pověřuje
komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky či nabídek,
zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
2460/51RM/2016 - Informace o opatřeních přijatých v Městské realitní agentuře, s.r.o.
k eliminaci nedostatků zjištěných oddělením kontroly MMH_______________
Rada města Havířova
stahuje
projednání bodu č. 13 - Informace o opatřeních přijatých v Městské realitní
agentuře, s.r.o. k eliminaci nedostatků zjištěných oddělením kontroly MMH.
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2461/51RM/2016 - Návrh řešení druhé únikové cesty objektu Společenského domu
Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město, dle platných požárních norem,
včetně předpokládaných finančních nákladů____________________________

Rada města Havířova
bere na vědomí
návrh řešení druhé únikové cesty v objektu Společenského domu
Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2.
ukládá
Městské realitní agentuře, s.r.o. IČO 64084744 informovat Radu města Havířova
o stavu prací na stavbě druhé únikové cesty Společenského domu
Dlouhá tř. 471/19, Havířov – Město
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 07.12.2016
2462/51RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Šumbark M. Pujmanové
17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475)
v souladu s § 30 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do fondu
investic ve výši 90 000 Kč včetně DPH
2463/51RM/2016 - Souhlas s umístěním sídla spolku na ZŠ a MŠ Frýdecká, detašovaném
pracovišti Havířov-Dolní Datyně, Občanská_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
umístění sídla spolku Klub rodičů Havířov-Dolní Datyně, z. s., IČO: 65890639,
v budově odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřské školy
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, na ulici Občanská 11/76,
736 01 Havířov-Dolní Datyně, IČO: 48805289, po dobu existence spolku
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2464/51RM/2016 - Informativní zpráva o stavu hospodaření ve spol. ZÁMEK Havířov, s. r. o.
za období 1. - 9. 2016________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. dle důvodové zprávy
ukládá
1. předložit rozbor hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. v členění
dle jednotlivých středisek za jednotlivé měsíce roku 2016 ve srovnání
s jednotlivými měsíci roku 2015 vč. popisu a vyhodnocení přijatých opatření
ke zlepšení hospodaření společnosti
2. předložit stávající organizační strukturu společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
Z: jednatel spol. ZÁMEK
T: na RMH 07.12.2016
2465/51RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Evě Parchanské, t.b. …………………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 23.07.2014
2. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Dagmar Mališové, t.b. ………………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 23.07.2014
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2466/51RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – opakovaná žádost
– Jaroslava Bajgrová________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 2299/49RM/2016 ze dne 14.09.2016, kterým bylo schváleno
mimořádné přidělení obecního třípokojového bytu v lokalitě Havířov-Šumbark
p. Jaroslavě Bajgrové, t.b. …………………………………
schvaluje
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+3
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v domě …………………………… p. Jaroslavě Bajgrové,
t.b. ………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude
se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
2467/51RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Jaroslava Šimelová a Dušan Šimela__
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město situovaného max. v 1. poschodí nebo v domě s výtahem
manž. Jaroslavě Šimelové a Dušanu Šimelovi, t.b. ………………………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014.
2468/51RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu - změna usnesení – Alena Chauturová_______
Rada města Havířova
trvá
na usnesení č. 2250/48RM/2016 ze dne 24.08.2016
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2469/51RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 36 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově - Podlesí
………………………. ………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 21 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. Marie Pujmanové 1122/24 v Havířově -Šumbarku
………………… ……………………………… pod podmínkou, že:
- byt jmenovaná převezme ve stávajícím stavu a jeho opravy provede na své
vlastní náklady
- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
3. 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. Antala Staška 1088/5 v Havířově – Městě
………………………………………………………… pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014
neschvaluje
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. Slovanská 1222/5 v Havířově-Městě
……………………………… a ……………………………………………
2470/51RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení Mgr. Lucjana Hylmara, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu ………………………………………, jehož
nájemkyní je jeho babička p. Bianca Grabowiecka (roz. Sgubbi)
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Ireny Hejtmánkové, trvale bytem …………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………………………, jehož nájemkyní
je její matka p. Marie Herzánová
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení manž. Jany Levé, trvale bytem ……………………………………
a Petra Levého, trvale bytem ……………………………… k nájemní smlouvě
o nájmu bytu ……………………………………………………………, jehož
nájemkyní je jejich dcera Bc. Kateřina Holeszová
neschvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Libora Nováka, trvale bytem ……………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu ………………………………………, jehož
nájemkyní je jeho družka p. Michaela Číková
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Petry Pilipové, trvale bytem ………………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu …………………………………….……, jehož
nájemkyní je p. Markéta Musová
2471/51RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Pavla Fojtíková________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu ………… se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě …………………… s p. Pavlou Fojtíkovou, t.b. …………………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.07.2014,
s tím, že stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc
a nájemné bude hrazeno měsíčně
2472/51RM/2016 - Zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu
- Milan Budinský___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu
…………………………………, jehož nájemcem byl p. Milan Budinský,
t.b. …………………………………………… pod podmínkou, že:
- jmenovaný bude řádně provádět platby odpovídající nájemnému a službám
spojeným s bydlením
- M. Budinský u MRA, s.r.o. uzavře splátkový kalendář na celkový dluh na nájmu
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a službách spojených s bydlením, na jehož základě bude řádně evidovaný dluh
splácet
- vzniklý dluh bude celkově uhrazen do 18 měsíců od sepsání splátkového
kalendáře
ukládá
zastavit soudní výkon rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu č. 8 o vel. 1+2
v domě ………………………………………………………, jehož nájemcem byl
p. Milan Budinský, t.b. ……………………………………
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 31.12.2016
2473/51RM/2016 - Přidělení 6 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy
v České republice, z.s._______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení 6 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu:
- č. 6 o vel. 1+2 (dř. II. ktg.) v domě na ul. Jarošová 749/4b
v Havířově-Šumbarku,
- č. 16 o vel. 1+2 v domě na ul. Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbarku,
- č. 1 o vel. 1+2 (dř. II. ktg.) v domě na ul. Jarošová 749/4b
v Havířově-Šumbarku,
- č. 13 o vel. 1+2 v domě na ul. Nákupní 472/9 v Havířově-Šumbarku,
- č. 22 o vel. 1+2 v domě na ul. Mládí 1142/18 v Havířově-Šumbarku,
- č. 5 o vel. 1+2 v domě na ul. Dukelská 681/5a v Havířově-Šumbarku
Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova
2565/23, Praha- Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v ČR
a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Havířov
a Armádou spásy v České republice, z.s., č.j. 883/OSV/2015 s tím, že:
- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou organizací
uzavírány v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 23.07.2014 s výjimkou povinnosti úhrady jistot
- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní
agentura, s.r.o.
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2474/51RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej pozemku parc.č. 576/3, ostatní plocha, o výměře 123 m2,
k.ú. Bludovice, manželům Ing. Ondreji Zajacovi a Kataríně Zajacové,
……………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 51.970,-Kč (cca 423 Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování
znaleckého posudku, celkem 53.670,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti
přiznat daň
2475/51RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků parc. č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,
k.ú. Šumbark______________________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o záměru výpůjčky části pozemků parc. č. 2026/16, 1891/6, 2044/1,
2045/1, k.ú. Šumbark za účelem výstavby zpevněných ploch v rámci stavby
„Výstavba řadových garáží v Havířově-Šumbarku“ o výměře cca 601 m2 na dobu
2 let od zahájení stavby ve prospěch stavebníka – Slezského garážového parku
s.r.o., se sídlem Příkrá 396/13, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO: 04 16 96 03
2476/51RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc. č. 1823/16, 1930,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1930,
k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 8 m2), za účelem umístění vodovodní
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH,(o výměře 10 m2),
za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši 5.125,- Kč
+ DPH, (o výměře 41 m2) a parc.č. 1930, 1823/16, k.ú. Bludovice za účelem
umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.875,- Kč + DPH,(o výměře 15 m2) dle GP č. 2878 – 64/2007
ze dne 30.04. 2007 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1831/4, k.ú. Bludovice,
jehož součástí je budova č.p. 1124, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti
je Miroslava Lepíková, bytem …………………………………………………
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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
2477/51RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 704/1, k.ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110,
IP – 12 – 8018316/VB3 Havířov, 150/11, Nováková, příp. NNk za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 6,60 m2 dle GP č. 624 – 336/2016
ze dne 15. 07. 2016, na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 1066/2, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování
a udržování energetického zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového
vedení NN 0,4 kV, IV – 12 – 8011732/4, Havířov 1058/40, Ticháček NNk
za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, o výměře 37,40 m2 dle GP
č. 4110 – 782/2015 ze dne 12. 07. 2016, na dobu neurčitou
3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města
a to parc. č. 646, k.ú. Havířov – město spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační
soustavy„ Havířov – město, přemíst. DTS ul. Rošického“, IE – 12 – 8004064/01
za jednorázovou úhradu 44.000,- Kč + DPH, o výměře 220 m2 dle GP
č. 2112 – 129/2016 ze dne 05. 09. 2016, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
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2478/51RM/2016 - Ukončení nájmu dohodou
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
45,32 m2 v suterénu obytného domu ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark, nájemci
p. Jaroslavu Harcovi, IČO: 46111905, dohodou k 30. 11. 2016
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 45,32 m2 v suterénu obytného domu ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
(místnosti 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34) o celkové výměře 88,12 m2 a podíl
na společných prostorách o výměře 14,70 m2 ve 3. poschodí zdravotního
střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, prostory jsou určeny přednostně
k pronájmu ke zdravotnickým účelům
4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
č. 223 o výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice,
Svornosti 2, Havířov-Město, minimální nájemné je stanoveno ve výši
1 500,- Kč/m2/rok
5. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9,80 m2 v suterénu
obytného domu ul. Slovanská č. p. 1218, Havířov-Město, p. Evě Popové,
jako sklad pro vlastní potřebu
2479/51RM/2016 - Souhlas s podnájmem části nemovité věci
Záměr pronájmu části nemovité věci___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 137,21 m2 v přízemí zdravotního střediska ul. Generála Svobody
280/24, Havířov-Šumbark, nájemci spol. W.K. U PRAMENE, s.r.o.,
IČO: 27843246, pro spol. Karvinská hornická nemocnice a.s., IČO: 60793490,
za podmínek shodných s nájemní smlouvou
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 137,21 m2 v přízemí zdravotního střediska
ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, spol. Karvinská hornická
nemocnice a.s., IČO: 60793490, k provozování lékárny
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2480/51RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání č. 104 a, 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, nájemci p. Martinu Tomaštíkovi, IČO: 01569201,
dohodou k 31. 10. 2016
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 104 a,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. MATOSA PROFISTAV s.r.o.,
zast. p. Martinem Tomaštíkem, sídlo: Havířov, jako kancelář stavební firmy,
za podmínek:
- nájemné za podnikatelské plochy 500,- 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. 11. 2016,
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 – místnosti o výměře 11,25 m2 v suterénu
obytného domu ul. Lidická č. p. 1176, Havířov-Šumbark, p. Zoroslavu Blaho,
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 19,44 m2 v suterénu
obytného domu ul. A. S. Puškina č. p. 905, Havířov-Město,
p. Ladislavu Skybovi, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 120,90 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou
ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí, p. Ludmile Kocybalové, IČO: 73354465,
jako prodejnu květin a dárkových předmětů, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2481/51RM/2016 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor a smlouvy o nájmu
prostor s Havířovskou teplárenskou společností, a.s.
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor na část nemovité věci
v budově č. p. 1238, stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12,
Havířov-Podlesí, s pronajímatelem spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
IČO: 61974706 (dále jen „HTS, a.s.“), za podmínek:
- prostory o výměře 75,5 m2 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 výměra 79,9 m2
- nebude hrazeno nájemné a zálohy za služby
- město provede technické zhodnocení pronajatých prostor v celkové výši
cca 270 000,- Kč, včetně mzdových nákladů za práce provedené pracovníky
města
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor na část nemovité věci v budově č. p. 1238,
stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí,
s pronajímatelem spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706,
za podmínek:
- předmět nájmu: část nemovité věci - prostor o výměře 79,9 m2
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH po dobu 135 měsíců, jako kompenzace
za vynaložené vstupní náklady, po uplynutí této doby nájemné 330,- Kč/m2/rok
bez DPH
- účel nájmu: kancelář, sklad, a šatny pro zaměstnance města k úklidu veřejných
prostranství
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 15. 1. 2017
- technické zhodnocení pronajatých prostor v celkové výši cca 270 000,- Kč,
včetně mzdových nákladů za práce provedené pracovníky města, bude město
odepisovat po dobu nájmu
3. výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 972/OKS/2014 na nebytové
prostory o výměře 126,40 m2 v suterénu budovy „A“ č. p. 1241, ul. Junácká 1,
Havířov-Podlesí, pronajímateli České republice - Úřadu práce České republiky,
IČO: 72496991, k 31. 1. 2017
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor a smlouvy o nájmu
prostor
Z: vedoucí OKS
T: 30. 11. 2016
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem výpovědi nájemní smlouvy č. 972/OKS/2014
Z: vedoucí OKS
T: 30. 11. 2016
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2482/51RM/2016 - Žádost o snížení nájemného za část nemovité věci – spol. SEMAG spol. s r.o._
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící
k podnikání o výměře 142,82 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 67,
Havířov-Město, nájemci spol. SEMAG spol. s r.o., IČO: 43962394 od 1. 11. 2016
2483/51RM/2016 - Převody nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu:
1. p. Jarmila Kačmarčíková
2. spol. Air Telecom a. s._____________________________________________
Rada města Havířova
1.
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 37,37 m2
v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 29, Havířov-Město, z nájemce
p. Jarmily Kačmarčíkové, IČO: 47178914, na p. Hanu Vrlíkovou, IČO: 16610083
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu p. Haně Vrlíkové,
IČO: 16610083:
- výměra prostor: 37,37 m2
- účel: prodejna tiskovin, tabáku, drogerie, sběrna sazky
- nájemné 1 913,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2016
2.
bere na vědomí
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 4 m2
na poslední podestě schodiště při výstupu na střechu k umístění technologické
skříně a části nástavby strojovny výtahu k umístění 2 ks stožárů na obytném domě
ul. Střední 3, Havířov-Šumbark, z nájemce spol. Air Telecom a. s., IČ: 24262137,
na spol. Air Telecom s.r.o., nástupce, IČO: 04001281
schvaluje
podmínky nájemní smlouvy novému vlastníkovi závodu spol. Air Telecom s.r.o.,
nástupce, IČO: 04001281:
- výměra prostor: 4 m2 na poslední podestě schodiště při výstupu na střechu
k umístění technologické skříně a část nástavby strojovny výtahu k umístění 2 ks
stožárů
- účel: poskytování mobilních služeb
- nájemné: 80.000,- Kč + DPH ročně
- nájem na dobu určitou od 21. 6. 2013 do 31. 12. 2017
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2484/51RM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit darování movitých věcí příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221,
sídlo: 736 01 Havířov-Město, Gorkého 329/1
1. vybavení školní jídelny ZŠ Gorkého (soubor movitých věcí
inv. číslo 000000022748 v účetní hodnotě. 4 923 209,10 Kč a soubor
nehmotných věcí inv. č. 0000000227752, v účetní hodnotě. 180 137,44 Kč), vše
pořízené v rámci investiční akce 1055 – rekonstrukce školní jídelny ZŠ Gorkého
2. mobilní prvky (inv. č. 00000002845 a 000000028406 - kompostéry,
0000000028414 – odpadkový koš a inv. čísla 000000028417 až 000000028430
– vybavení meteorologické budky), v celkové účetní hodnotě 130 429,- Kč,
pořízené v rámci investiční akce 9012 – urbanizace zahrady ZŠ Gorkého
2485/51RM/2016 - Podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 40 Operačního programu
Životní prostředí, Prevence vzniku odpadů______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Domácí kompostéry pro občany
města Havířova“ v rámci Výzvy č. 40 Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů,
dle důvodové zprávy
pověřuje
pana Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými
dokumenty Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020
a výzvou pro předkládání žádostí
Z: vedoucí OSRM
T: 30.11.2016
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2486/51RM/2016 - Předložení 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
schvaluje
předložení 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 v letech 2017 a 2018
pověřuje
pana Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
žádostí o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádostí
ukládá
zpracovat a odeslat žádosti o poskytnutí dotace v souladu se závaznými
dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR k předložení žádostí
o dotaci v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovanými územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018
Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2016
2487/51RM/2016 - Stavba č. 15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem - projektová dokumentace - zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení na veřejnou zakázku na služby__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
služby „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem - projektová
dokumentace“ (stavba č. 15031)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení předmětu plnění na části:

ne
ne

3. dílčí plnění:

ano (DÚR, DSP, DPS,
měsíčně autorský dozor)
ne
ne
ne

poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:
4. formu zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení
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5. zadávací lhůtu:

120 dnů

6. výši požadované jistoty:

80.000 Kč

7. varianty nabídky:

ne

8. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
prosinec 2016
termín ukončení:
DÚR - nejpozději do 100 kalendářních dnů
ode dne podpisu smlouvy
DSP - nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne vydání
pravomocného územního rozhodnutí
DPS - nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne vydání
pravomocného stavebního povolení
autorský dozor při realizaci stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu
9. kritérium hodnocení:

nabídková cena v Kč bez DPH (váha 60%)
kvalita - zkušenosti členů realizačního týmu
(váha 40%)
blíže viz bod 9. důvodové zprávy

10. základní způsobilost:
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), dodavatele a jeho poddodavatelů
11. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele a jeho
poddodavatelů, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují
- doklad o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel
podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
- doklad o odborné způsobilosti - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení
o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru:
1. architektura nebo pozemní stavby
2. technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo specializace
vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika
3. technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
4. dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace doprava nekolejová
5. požární bezpečnost staveb
12. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé bylo zpracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně projektové
dokumentace pro provádění stavby budovy pro zdravotnictví nebo sociální
služby v minimální hodnotě dle rozpočtu ve výši 60.000.000 Kč bez DPH/1
budova
- seznam členů realizačního týmu v tomto minimálním počtu a složení:
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1. projektant odpovědný za celou zpracovanou dokumentaci
(dále jen „hlavní projektant“)
2. zástupce hlavního projektanta
3. osoba odpovědná za část dokumentace týkající se dopravního řešení
(dále jen „člen pro dopravní řešení“)
4. osoba odpovědná za část dokumentace týkající se elektroinstalace
(dále jen „člen pro elektroinstalaci“)
5. osoba odpovědná za část dokumentace týkající se vytápění a
vzduchotechniky (dále jen „člen pro vytápění a vzduchotechniku“)
6. osoba odpovědná za část dokumentace týkající se požárně-bezpečnostního
řešení stavby (dále jen „člen pro požárně-bezpečnostní řešení stavby“)
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu
dle přílohy č. 1
13. podmínky zadávacího řízení:
- požadavek na předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1
písm. b) zákona v nabídce
- požadavek na předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč před podpisem
smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona
14. podmínky realizace:
- záruka za jakost celého díla po dobu záruky zhotovitele stavby,
max. však po dobu 120 měsíců
15. složení komise dle bodu 15. důvodové zprávy
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu
16. důvodové zprávy
pověřuje
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením nabídky
či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení
2. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů týkajících
se předmětného zadávacího řízení
2488/51RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace (IČO: 48805289)
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věcný dar ve výši 20 000 Kč od p. Jana Opálky, ………………………………
– QOMO Interaktivní tabule QWB82OPF,
2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570)
věcný dar ve výši 9 630 Kč od p. Lukáše Janovského, ………………………,
IČO: 75490277 – nábytek pro třídu Montessori
(1 ks stojan na koberečky, 1 ks regál na dokumenty, 1 ks policový regál)
2489/51RM/2016 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Školní____
Rada města Havířova
stanoví
osobní příplatek řediteli Základní školy Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres
Karviná, příspěvková organizace, panu MVDr. Martinu Svobodovi od 1. 11. 2016
dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2016
2490/51RM/2016 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města, které nejsou
zapsány ve školském rejstříku, od 1.11.2016_____________________________
Rada města Havířova
stanoví
plat ředitelům příspěvkových organizací, které nejsou zapsány ve školském
rejstříku, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od 1.11.2016
dle přílohy č. 1
ukládá
vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací města,
které nejsou zapsány ve školském rejstříku
Z: vedoucí OŠK,
vedoucí OSV
T: listopad 2016
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2491/51RM/2016 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016__________
Rada města Havířova
schvaluje
3. úpravu odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě, kdy celková výše
odpisů po této úpravě činí 46 745 724,69 Kč.
2492/51RM/2016 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
oddělením kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2016 dle přílohy č. 1
2493/51RM/2016 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2017____________________
Rada města Havířova
schvaluje
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2017 ve znění dle přílohy
ukládá
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období 2017 společnosti
Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 11/2016
2494/51RM/2016 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1.11.2016 do 31.3.2017________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2016 do 31.3.2017
ve znění dle přílohy č. 1
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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
2495/51RM/2016 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním
označením O 1_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Márie Kucsarové, byt. ……………………………… o povolení zvláštního
užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování
na parkovišti místní komunikace ul. Okružní pro vozidlo se speciálním
označením O 1.
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
na území města Havířova, schválených Radou města Havířova, dne 23. 6. 2010
usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní
komunikace ul. Okružní v Havířově pro vozidlo se speciálním označením O 1.
2496/51RM/2016 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním
označením O 1_____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Vladimíra Kovaříka, byt. ………………………………………………,
o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného
parkování na parkovišti místní komunikace ul. 17. listopadu pro jeho vozidlo
se speciálním označením O 1.
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
na území města Havířova, schválených Radou města Havířova, dne 23. 6. 2010
usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní
komunikace ul. 17. listopadu v Havířově pro vozidlo se speciálním
označením O 1.
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2497/51RM/2016 - Schválení darovací smlouvy – finanční podpora (dar) z Nadace ArcelorMittal
na výsadbu cibulovin ve městě Havířov_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
darovací smlouvu č. 52/2016 – finanční podporu (dar) ve výši 150 000,- Kč
z Nadace ArcelorMittal pro rok 2016 na výsadbu cibulovin ve městě Havířov
pověřuje
primátora města Havířova podpisem darovací smlouvy č. 52/2016 s Nadací
ArcelorMittal
Z: vedoucí OKS
T: 11/2016
2498/51RM/2016 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice_
Rada města Havířova
schvaluje
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz. Příloha č. 1) dle návrhu
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov
Životice (viz. Příloha č. 2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou města
Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011
ukládá
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
dle přílohy č. 1 a č. 2
Z: vedoucí OKP
T: 30.11.2016
2499/51RM/2016 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Paide (Estonsko)
ve dnech 27. 9. - 3. 10. 2016___________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty primátora Bc. Daniela Pawlase, člena ZMH
a člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Vojtěcha Kozáka
a člena ZMH Miroslava Polaka do města Paide (Estonsko), která se uskutečnila
ve dnech 27. září – 3. října 2016 v rámci akce „725. výročí založení města Paide“.
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2500/51RM/2016 - Účast statutárního města Havířova na mezinárodním veletrhu GLOBalnie
2017 Katowice v Polsku______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
účast statutárního města havířova na mezinárodním veletrhu GLOBalnie 2017
v Katowicích, který se bude konat ve dnech 31.3. – 2.4.2017 v konferenčním
centru v Katowicích
ukládá
zajistit pronájem 2 stánků o celkové rozloze 24 m2 v konferenčním centru
v Katowicích po dobu konání mezinárodního veletrhu
Z: vedoucí OKP
T: do 31.10.2016
2501/51RM/2016 - Písemnost adresovaná radě města - žádost o poskytnutí finančního daru_____
Rada města Havířova
bere na vědomí
dopis Bc. Marka Plawneho ze dne 19.10.2016
schvaluje
poskytnutí finančního daru 10 000 Kč panu Ing. Jiřímu Špiříkovi,
t.b. …………………………………………, na pořízení elektrického pohonu
invalidního vozíku
ukládá
zabezpečit poskytnutí finančního daru

Z: vedoucí KP
T: 11/2016

2502/51RM/2016 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - uložení pokuty
za správní delikt ___________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 22.1.2016
č.j. ÚOHS-SO359/2014/VZ-02798/2016/512/MHr, potvrzeného rozhodnutím
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29.9.2016,
č.j. ÚOHS-R0046/2016/VZ-39868/ 2006/323/ZSř, které nabylo právní moci
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dne 30.9.2016, a kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:
1. rozhodl, že se statutární město Havířov dopustilo správního deliktu podle
§ 120 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, u veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech
ve vlastnictví města Havířov“ (dále jen „veřejná zakázka“) tím, že nesprávně
stanovilo technické požadavky na plastová okna (plastové okenní profily) které
ve svém souhrnu zaručovaly určitým dodavatelům konkurenční výhodu a
vytvářely nedůvodné překážky hospodářské soutěži, přičemž tento postup mohl
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a
2. uložil městu, jako zadavateli veřejné zakázky, za tento správní delikt pokutu
ve výši 1 500 000 Kč se splatností do 30.11.2016
schvaluje
1. uplatnění náhrady škody ve výši zaplacené pokuty 1 500 000 Kč vůči
Městské realitní agentuře, s.r.o., IČO 64084744, z titulu její odpovědnosti
jako administrátora veřejné zakázky, nebude-li prokázáno zavinění
zaměstnanců Magistrátu města Havířova na vzniku škody
Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2016
2. podání správní žaloby u Krajského soudu v Brně proti rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29.9.2016,
č.j. ÚOHS-R0046/2016/VZ-39868/ 2006/323/ZSř, kterým byl zamítnut rozklad
a potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 22.1.2016 č.j. ÚOHS-SO359/2014/VZ-02798/2016/512/MHr
Z: vedoucí OPS
T: 30.11.2016
2503/51RM/2016 - Stavba č. 15031 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem“__________________________________________________________
Rada města Havířova
ukládá
zpracovat návrh řešení budoucí organizace provozu domovů se zvláštním režimem
ve vlastnictví statutárního města Havířova
Z: ředitel DSH,
vedoucí OSV
T: na RMH 16.11.2016
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2504/51RM/2016 - Informativní zpráva o výsledku kontroly Městské realitní agentury, s.r.o.____
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení čís. 2236/48RM/2016 ze dne 24.8.2016, kdy se v textu usnesení
část „požaduje“ vypouští slova „a osobách odpovědných za zjištěná pochybení“
Rada města Havířova
jako 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 „společnost MRA, s.r.o.“)
ukládá
jednateli společnosti MRA, s.r.o. předložit
1. Směrnici ředitele MRA, s.r.o. č. 8/2002 – Vnitropodniková směrnice
pro vedení účetnictví, vč. všech dodatků
2. upravené obchodní podmínky MRA, s.r.o. ve znění ke dni 26.10.2016
3. stanovisko daňového poradce ke skladové přirážce účtované
na MRA, s.r.o. v letech 2014 a 2015
4. výzvu MRA, s.r.o. dodavatelům, aby 1x ročně vždy k 1.8. b.r. aktualizovali
údaje o svých osobách rozhodné pro jejich zápis do Registru dodavatelů
MRA, s.r.o.
Z: jednatel MRA, s.r.o.
T: 11/2016

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/100 280/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

21.11.2016

USNESENÍ
z 52. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.11.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 52. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.11.2016
2505/52RM/2016 - Zvolení ověřovatele 52. schůze RMH, konané dne 16.11.2016
2506/52RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 51. schůze RMH, konané dne 26.10.2016
2507/52RM/2016 - Schválení pořadu 52. schůze RMH, konané dne 16.11.2016
2508/52RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 52. RMH
2509/52RM/2016 - Záměr vybudování inteligentního systému parkování - ZAPARKUJTO.CZ
ve městě Havířově
2510/52RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách,
2511/52RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2512/52RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ - změna člena hodnotící komise
2513/52RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tamara Soldánová
2514/52RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů
2515/52RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Rudolf Buday a Jana Budayová
2516/52RM/2016 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Ladislav Mikula
a Michal Mikula
2517/52RM/2016 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
2518/52RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice
2519/52RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá
2520/52RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá
2521/52RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark
2522/52RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563,
k.ú. Havířov-město
2523/52RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
2524/52RM/2016 - Úhrada bezdůvodného obohacení
2525/52RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město
2526/52RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
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2527/52RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2528/52RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 1814/18, 2593/3,
k.ú. Bludovice
2529/52RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2530/52RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2531/52RM/2016 - Žádost o přemístění mozaiky z bývalé ZŠ Mánesova
2532/52RM/2016 - Předání majetku (movité věci) pořízeného z dotace Poradenské centrum
KHAMORO k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby
města Havířova
2533/52RM/2016 - Darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci MŠ Přímá,
Havířov - Podlesí
2534/52RM/2016 - Úprava ceny Víceúčelové haly Havířov - demontáž squashových kurtů
2535/52RM/2016 - Využití majetku po zemřelém
2536/52RM/2016 - Odvolání a jmenování členů likvidační komise
2537/52RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
2538/52RM/2016 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní
haly Havířov – II. etapa, 2. část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510
Podpora materiálně technické základny sportu
2539/52RM/2016 - Multifunkční hřiště Havířov-Životice (stavba č. 15021) - zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
2540/52RM/2016 - „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 541/OSRM/2016
2541/52RM/2016 - Podmínky účasti na rekreačních tuzemských pobytech dětí a příměstských
táborech v roce 2017
2542/52RM/2016 - Kronika statutárního města Havířova
2543/52RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
2544/52RM/2016 - Návrh nových Zásad pro oceňování dárců krve a s tím související úprava
tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy ČSAD Havířov a.s.
od 1.1.2017
2545/52RM/2016 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017
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2546/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Mládežnická
2547/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ K. Světlé
2548/52RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
2549/52RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov
2550/52RM/2016 - Udělení souhlasu se záměrem vybudování komunitního domu pro seniory
2551/52RM/2016 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů
2552/52RM/2016 - Tuzemský rekreační pobyt seniorů v roce 2016 – vratka za neúčast
2553/52RM/2016 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016
2554/52RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova
2555/52RM/2016 - Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.
2556/52RM/2016 - Souhlas s uzavřením Partnerské smlouvy o poskytování terénních
sociálních služeb
2557/52RM/2016 - Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního
fondu AGEL
2558/52RM/2016 - Souhlas s přijetím věcného daru I.
2559/52RM/2016 - Souhlas s přijetím věcného daru II.
2560/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné
pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání
2561/52RM/2016 - Souhlas zřizovatele s výpůjčkou části nemovité věci příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
2562/52RM/2016 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku
Městského kulturního střediska Havířov
2563/52RM/2016 - Žádost o souhlas zřizovatele s krátkodobým pronájmem majetku
svěřeného do správy
2564/52RM/2016 - Odborná konference Zelená města – města budoucnosti:
,,Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst“ 4. 10. 2016, KD Radost
2565/52RM/2016 - Žádosti o krátkodobé nájmy Kulturního domu Radost Havířov
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2566/52RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2567/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
2568/52RM/2016 - Změna ve složení komise rozvojové RMH
2569/52RM/2016 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva
města Havířova v roce 2017
2570/52RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)
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USNESENÍ

z 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.11.2016
2505/52RM/2016 - Zvolení ověřovatele 52. schůze RMH, konané dne 16.11.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 52. schůze Rady města Havířova,
konané dne 16.11.2016
pana Bc. Pavla RAPANTA
2506/52RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 51. schůze RMH, konané dne 26.10.2016_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o ověření zápisu z 51. schůze RMH, konané dne 26. října 2016
bez výhrad
2507/52RM/2016 - Schválení pořadu 52. schůze RMH, konané dne 16.11.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 52. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.11.2016
dle upravené přílohy
2508/52RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 52. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2503/51RM/2016 Stavba č. 15031 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na
Domov se zvláštním režimem“
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vypouští
ze sledování tato usnesení:
1753/36RM/2016
1918/41RM/2016

Provedení interního auditu
Dohoda o zrušení smlouvy uzavřené v rámci
nerealizované stavby „Dopravní terminál Havířov“
2114/44RM/2016 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory
z Integrovaného regionálního operačního programu
2247/48RM/2016 Souhlas s pořízením investičního majetku –
magnetoterapeutický přístroj včetně příslušenství
2276/48RM/2016 Návrh Dohody o ukončení Smlouvy č. E/OMHD/1063/06
ve znění dodatků č. 1-14 o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území statutárního města Havířov
dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.
2313/49RM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava
Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní
Suchá
2335/49RM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině
4 jezer“
2341/49RM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města
Havířova v roce 2016
2398/50RM/2016 Pronájem části pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov –
město, za účelem vyhrazeného stání pro vozidlo taxi
2409/50RM/2016 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 606/5,
k.ú. Bludovice
2434/50RM/2016 VZ/230/OKS/16 pod názvem „Plošná oprava povrchů
místních komunikací ul. Strmá, Dělící, Kosí, Svážná a
Javorová“ - vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
2444/51RM/2016 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn
ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku
2016
2445/51RM/2016 Souhlas s přijetím navýšené účelové dotace
2446/51RM/2016 Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu
Nadačního fondu J&T
2447/51RM/2016 Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu
Nadačního fondu AVAST
2448/51RM/2016 Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu
rezervního do fondu investic
2454/51RM/2016 Skončení nájmu bytu dohodou
2455/51RM/2016 Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným
bytům v majetku města Havířova – dodatek č. 2
2457/51RM/2016 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2486/51RM/2016 Předložení žádostí o dotaci na projekty „Rekonstrukce ZŠ
Zelená, Havířov“a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířo
v“ v rámci programu MŠMT č. 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky
2489/51RM/2016 Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku
řediteli ZŠ Školní
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2490/51RM/2016
2493/51RM/2016
2500/51RM/2016

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací
města, které nejsou zapsány ve školském rejstříku,
od 1.11.2016
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2017
Účast statutárního města Havířova na mezinárodním
veletrhu GLOBalnie 2017 Katowice v Polsku

2509/52RM/2016 - Záměr vybudování inteligentního systému parkování - ZAPARKUJTO.CZ
ve městě Havířově__________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
představení projektu Smart City – systému inteligentního parkování ve městech
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit spoluúčast na projektu Zaparkujto.cz
2510/52RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura,
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném a službách spojených
s užíváním bytu
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1.11.2016 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3
2511/52RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
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- Byt č. 31 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov- Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….
- Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici Majakovského 875/4, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….
- Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici nám. Republiky 570/2, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………….
- Byt č. 27 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1066/13, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….
- Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 473/23, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………….
- Byt č. 37 o velikosti 1+2 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………….
- Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 939/5, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………….
- Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….
- Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 730/3, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….
- Byt č. 34 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1169/1c, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1107/11, Havířov- Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………….
- Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
- Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: 1. …………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 1.12.2016
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2512/52RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ - změna člena hodnotící komise___
Rada města Havířova
schvaluje
změnu usnesení č. 2232/48RM/2016 ze dne 24.08.2016 v části „schvaluje“ složení
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení
OŘ/65/MRA/16 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního
města Havířov – III. Etapa“ tak, že namísto Ing. Radomíra Kácala bude členem
hodnotící komise Ing. Adam Langer
2513/52RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Tamara Soldánová_________________
Rada města Havířova
schvaluje
mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Šumbark p. Tamaře Soldánové, t.b. ………………………………
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
2514/52RM/2016 - Přidělení konkrétních obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. Uzavřená 1014/13 v Havířově – Městě p. Zuzaně
Häuslerové, t.b. ……………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve
znění Dodatku č. 1 a č. 2 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
neschvaluje
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 23 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ul. Nákupní 425/3 v Havířově – Šumbarku p. Lubomíru
Ogurčákovi, t.b. ………………………………
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3. 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. Lašská 1149/11 v Havířově – Městě p. Ivoně
Horákové, t.b. ………………………………
2515/52RM/2016 - Přidělení jiného obecního bytu – manž. Rudolf Buday a Jana Budayová_____
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši
sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město situovaného v přízemí nebo v domě s výtahem manž. Rudolfu
Budayovi a Janě Budayové, t.b. ………………………………… pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro
uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně
2516/52RM/2016 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Ladislav Mikula
a Michal Mikula____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Michala Mikuly, trvale bytem ………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+4 v domě na ……………………,
jehož nájemcem je jeho otec p. Ladislav Mikula
2517/52RM/2016 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ……………… s p. Janem Gabčem, t.b. …………………
pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný celkově uhradí dluh na nájmu
službách spojených s bydlením evidovaný MRA, s.r.o. a zároveň uvede
v soulad počet osob hlášených v zálohách za služby s aktuálním počtem osob
bydlících ve společné domácnosti předmětného bytu
- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
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2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ………………………………… s p. Janem Záhumenským,
t.b. ………………………… pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s tím, že stanovená jistota bude
uhrazena ve splátkách ve výši 500,- Kč/měsíc a nájemné bude hrazeno měsíčně
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na …………………………………………
s p. Jaromírem Krutinou, t.b. ………………………………… pod podmínkou,
že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 53 o vel. 0+1 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. Jindřichem
Žukovským, t.b. ………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013,
ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 0+1 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné
období v domě na ……………………………………… s p. Zdeňkem Kaňou,
t.b. …………………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva
bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013,
ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
2518/52RM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 564/3, zahrada, o výměře 97 m2,
k.ú. Bludovice, panu Ing. arch. Herbertu Konečnému, …………………………,
za účelem zahrady u rodinného domu
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2519/52RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední
Suchá, odměřené geometrickým plánem č. zak. 2170-20/2006 a nově označené
jako pozemky parc.č. 1225/58 o výměře 9 m2, parc.č. 1225/59 o výměře 11 m2
a parc.č. 1225/60 o výměře 8 m2, k. ú. Prostřední Suchá, celkem 28 m2
paní Anně Michálkové, bytem …………………………………………………,
pod již postavenými garážemi za cenu v místě a čase obvyklou 450,- Kč/m2,
tj. 12.600,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2520/52RM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá______________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m2 v kat.území
Prostřední Suchá paní Jarmile Sliwkové, bytem …………………………………,
za účelem rozšíření stávající zahrady za navrhovanou smluvní cenu ve výši
200,- Kč/m2,, tj. celkem za 29.000,- Kč/m2 z důvodu,
že je pozemek bez přístupu a příjezdu pro město prakticky nevyužitelný a
nepotřebný s tím, že tato smluvní cena bude navýšena o 1.700,- Kč za zpracování
znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2521/52RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej části pozemku parc.č. 1372, ost.plocha, jiná plocha o výměře
cca 200 m2 a pozemku parc.č. 1371, ost.plocha, jiná plocha o výměře 194 m2,
oba v kat. území Šumbark Moravskoslezskému sdružení Církve adventistů
sedmého dne se sídlem Ostrava-Přívoz, Newtonova 725/14, IČO: 63029391
k již zpevněné ploše u objektu sboru na ulici Gen. Svobody, kterou užívají
členové sboru k zajištění přístupu a příjezdu do objektu a odstavení vozidel při
akcích sboru za cenu v místě a čase obvyklou ve výši cca 442,- Kč/m2,
tj. cca 174.148,- Kč + 1.800,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH
platné ke dni povinnosti přiznat daň
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2522/52RM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej částí pozemků parc.č. 3561, zahrada , parc.č. 3562, zahrada
a parc.č. 3563, zahrada o celkové výměře cca 200 m2, kat. území Havířov-město
(přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření)
paní ing. Dorotě Sikorové, bytem …………………………, za účelem scelení
pozemků a zřízení přístupu a příjezdu k těmto pozemkům za cenu v místě
a čase obvyklou 130,- Kč/m2 ,tj. cca 26.000,- Kč + 1.900,- Kč za zpracování
znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2523/52RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře
cca 180 m2, panu Oldřichu Bučkovi, bytem ………………………………
za účelem parkování vozidel autoservisu za cenu v místě a čase obvyklou
150,- Kč/m2 (tj. cca 27.000,- Kč) + 2.600,- Kč za zpracování znaleckého
posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň s tím, že uzavřením
kupní smlouvy bude ukončena smlouva o nájmu pozemku č. 918/OSRM/2015.
2524/52RM/2016 - Úhrada bezdůvodného obohacení______________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc.č. 1823/26,
k.ú. Bludovice o výměře 28 m2, umístění sloupu a vedení VO v majetku města,
10 let zpětně od září 2006 do srpna 2016 v celkové výši 60.000,- Kč,
tj. 6.000,- Kč/rok vlastníkovi pozemku JUDr. Miroslavu Pastuchovi,
bytem …………………………………
schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc.č. 1823/26,
k.ú. Bludovice o výměře 28 m2, umístění sloupu a vedení VO v majetku města,
3roky zpětně, tj. za období od 1.8.2013 do 31.8.2016 v celkové výši 3.360,- Kč,
tj. 1.120,- Kč za rok vlastníkovi pozemku JUDr. Miroslavu Pastuchovi,
bytem …………………………………
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2525/52RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov-město__________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 119, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
k.ú. Havířov-město, účelem příjezdu k objektu na ul. Hlavní třída 32a,
Havířov – město, panu Ngoc Giap Pham, B. Četyny 932/6, Ostrava – Bělský Les,
IČO: 676 60 789
2526/52RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 704/1, k.ú. Dolní
Datyně 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 STL plynovodní přípojka,
dn 32, ID: 206043304 č. 9900087839_2/VB, včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů dle GP č. 633 – 118/2016 ze dne 19.09.2016
(investorem a plátcem je stavebník, tj. Blažena Nováková, bytem
………………………………) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000- Kč + DPH,
o výměře 6,66 m2 ve prospěch GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská
940, PSČ 401 17, IČO : 272 95 567, zast. GridServices, s.r.o., se sídlem:
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 602 00 Brno, IČO: 279 35 311
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31.01.2017
2527/52RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to
parc.č. 283/1, 283/5, 285/1, 286, 290, 295, 300, 305, k.ú. Šumbark spočívající
v povinnosti strpět uložení kanalizační stoky, v právu chůze a jízdy motorovými
vozidly a mechanismy při provádění oprav, rekonstrukce, kontroly či odstranění
kanalizační stoky a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých
porostů v rámci stavby „ Havířov – Šumbark, ul. Dukelská – rekonstrukce stoky
15

USNESENÍ
z 52. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.11.2016

BIIa2“ za jednorázovou úhradu ve výši 166.400,- Kč + DPH, o výměře 832 m2
dle GP č. 1801 – 169/2016 ze dne 18.10.2016, na dobu neurčitou 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí OSRM
T: 31.01.2017
2528/52RM/2016 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc.č. 1814/18, 2593/3,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1814/18,
2593/3, k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH,(o výměře 8 m2) dle GP č. 2960 – 80/2007 ze dne 10.10. 2007
ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2593/13, k.ú. Bludovice, jehož součástí je
budova č.p. 346, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Ing. René Fijak,
bytem ……………………………
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 01. 2017
2529/52RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
48,57 m2 v přízemí obytného domu ul. Nákupní č. p. 426/1, Havířov-Šumbark,
spol. NZZ Rehabilitační pracoviště BOSA s.r.o., jako rehabilitační a relaxační
centrum
2. umístění sídla společnosti NZZ Rehabilitační pracoviště BOSA s.r.o.,
sídlo: Havířov, v budově č. p. 689 ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark, po dobu
trvání nájemního vztahu
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3. záměr pronájmu části nemovité věci – střechy obytného domu o výměře 16 m2
ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město, nájemci spol. Vodafone Czech Republic a.s.,
IČO: 25788001, k umístění zařízení mobilního operátora
4. ukončení nájmu části nemovité věci - místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 6 m2 ve 4. nadzemním podlaží
budovy Městského podnikatelského centra ul. Palackého 2, Havířov-Město,
nájemci spol. DaSt Inpo group s.r.o., IČO: 29441145, dohodou k 31. 12. 2016
5. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2
a podílu na společných prostorách o výměře 6 m2 ve 4. nadzemním podlaží
budovy Městského podnikatelského centra ul. Palackého 2, Havířov-Město,
spol. DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, jako kancelář
2530/52RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 9,80 m2 v suterénu obytného
domu ul. Slovanská č. p. 1218, Havířov-Město, p. Evě Popové, jako sklad pro
vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 137,21 m2 v přízemí zdravotního střediska
ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, nájemci spol.
W. K. U Pramene, s.r.o., IČO: 27843246, dohodou k 31. 12. 2016
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře
137,21
m2
v přízemí
zdravotního
střediska
ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, spol. Karvinská hornická
nemocnice a.s., IČO: 60793490, k provozování lékárny, za podmínek:
- nájemné 1 063,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory o výměře 129,97 m2
- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory o výměře 7,24 m2
- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2017
2531/52RM/2016 - Žádost o přemístění mozaiky z bývalé ZŠ Mánesova______________________
Rada města Havířova
neschvaluje
demontáž dvou uměleckých mozaik v budově bývalé základní školy
ul. Mánesova č. p. 1102, Havířov-Město, které nejsou uměleckým dílem a byly
vytvořeny žáky a učiteli v rámci hodin výtvarné výchovy, a jejich předání žadateli
Mgr. Luboši Hlaváčovi, který přemístí na vlastní náklady tyto mozaiky do budovy
Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČO: 70933928
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ukládá
odboru správy a rozvoje majetku zapracovat ponechání mozaik do projektové
dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 1102, ul. Mánesova, Havířov-Město
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 11. 2016

pověřuje

vedoucího odboru správy a rozvoje majetku, aby písemně informoval žadatele
o rozhodnutí RMH ponechat mozaiky v budově č. p. 1102 ul. Mánesova,
Havířov-Město
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 11. 2016
2532/52RM/2016 - Předání majetku (movité věci) pořízeného z dotace Poradenské centrum
KHAMORO k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby
města Havířova_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a to movitých věcí pořízených z dotace – Poradenské centrum
KHAMORO dle přílohy č. 1 v pořizovací ceně 166 595,42 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,
736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 60337583
2533/52RM/2016 - Darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci MŠ Přímá,
Havířov - Podlesí___________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov-Podlesí Přímá 8/1333 okres Karviná, IČO: 70958246, sídlo: 736 01
Havířov-Podlesí, Přímá 1333/8, a to videointerkomu a čipového systému,
inv. číslo 000000042072 v účetní hodnotě 93 854,86 Kč, pořízeného v rámci
investiční akce 16045 – Instalace videointerkomu a čipového systému – MŠ
Přímá, Havířov-Podlesí

18

USNESENÍ
z 52. schůze Rady města Havířova
konané dne 16.11.2016

2534/52RM/2016 - Úprava ceny Víceúčelové haly Havířov - demontáž squashových kurtů_____
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit snížení ceny budovy Víceúčelové haly Havířov na základě demontování
squashových kurtů o částku 1 814 680,- Kč – s tím, že materiál získaný demontáží
využije Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov pro svou potřebu
2535/52RM/2016 - Využití majetku po zemřelém_________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí majetku po zemřelém Jaroslavu Foldynovi na základě usnesení Okresního
soudu v Karviné č.j. 36 D 1761/2016-32 ze dne 22. září 2016
schvaluje
1. převod chladničky ECG (položka poř. č. 5 přílohy „Soupis majetku“)
- odboru sociálních věcí pro potřeby klubu důchodců
2. likvidaci dvou pohovek a sušáku na prádlo (položky poř. č. 24 a poř. č. 30
přílohy „Soupis majetku“) z důvodu jejich neupotřebitelnosti
3. vyřazení zbývajících věcí po zemřelém z evidence a bezúplatné předání
klientům odboru sociálních věcí dle přílohy „Soupis majetku“
2536/52RM/2016 - Odvolání a jmenování členů likvidační komise___________________________
Rada města Havířova
odkládá
odvolání členů likvidační komise pro majetek města jmenovaných Radou města
Havířova usnesením č. 3339/48RM/2012 ze dne 19. 12. 2012
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2537/52RM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. poskytnutí dotace ve výši 57.398,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č. 2
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“,
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem,
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy č. 1
pověřit
primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016
2538/52RM/2016 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní
haly Havířov – II. etapa, 2. část“ v rámci programu MŠMT
č. 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní
haly Havířov – II. etapa, 2. část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora
materiálně technické základny sportu
pověřuje
pana Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti
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ukládá
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu se závaznými dokumenty
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR k předložení žádosti o dotaci
v rámci programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu
Z: vedoucí OSRM
T: 23.12.2016
2539/52RM/2016 - Multifunkční hřiště Havířov-Životice (stavba č. 15021) - zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Multifunkční hřiště Havířov-Životice“ (stavba č. 15021)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení předmětu plnění na části:

ne
ne

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

ano (měsíční)
ne
ne
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení
termín ukončení
6. hodnotící kritérium:

prosinec 2016
nejpozději do 120 kalendářních dnů
ode dne podpisu smlouvy
nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH

7. základní způsobilost:
- v rozsahu ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede
dnem podání nabídky
8. profesní způsobilost:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich
zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující
osoby (dále jen „autorizace“) v oboru pozemní stavby
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- úřední oprávnění podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „úřední
oprávnění“)
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let přede dnem podání
nabídky včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel
splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 stavebních zakázek,
přičemž:
a) předmětem každé zakázky byla výstavba nového veřejného multifunkčního
sportoviště v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH
b) předmětem minimálně jedné z těchto zakázek byla výstavba nového hřiště
s povrchem z umělého trávníku 5. generace bez vsypu v minimální hodnotě
1.000.000 Kč bez DPH
c) předmětem minimálně jedné z těchto zakázek byla výstavba nové
komunikace nebo zpevněné plochy ze zámkové dlažby v minimálním
rozsahu 300 m2
d) předmětem minimálně jedné z těchto zakázek byla výstavba oplocení
o výšce 5,0 m z provazového pletiva a ocelových stožárů
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to:
a) autorizaci v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce
stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné
vedení provádění stavby
b) úřední oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností
11. další podmínky:
- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného
certifikátu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000 Kč
- záruka za jakost celého díla 60 měsíců, vyjma zeleně, u níž bude záruka
24 měsíců
12. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou
13. složení hodnotící komise dle bodu 13. důvodové zprávy
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v bodu 14. důvodové zprávy
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Multifunkční hřiště Havířov-Životice“
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ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Multifunkční hřiště Havířov-Životice“
Z: vedoucí OSRM
T: 11/2016
2540/52RM/2016 - „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 541/OSRM/2016___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 541/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1.714.235,01 Kč bez DPH
(2.074.224,36 Kč včetně DPH), z toho u stavebních objektů hrazených Správou
silnic Moravskoslezského kraje za cenu 1.156.442,41 Kč bez DPH
(1.399.295,32 Kč vč. DPH) a u stavebních objektů hrazených statutárním
městem Havířov za cenu 557.792,60 Kč bez DPH (674.929,05 Kč vč. DPH)
v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 541/OSRM/2016 dle Článku III
a z Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 1.396.703,21 Kč bez DPH
(- 1.690.010,89 Kč vč. DPH), z toho u stavebních objektů hrazených Správou
silnic Moravskoslezského kraje za cenu -1.050.511,93 Kč bez DPH
(- 1.271.119,44 Kč vč. DPH) a u stavebních objektů hrazených statutárním
městem Havířov za cenu - 346.191,28 Kč bez DPH (- 418.891,45 Kč vč. DPH)
v rozsahu přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 541/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. změnu termínu plnění v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 541/OSRM/2016,
a to prodloužení o 21 kalendářních dní
5. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 541/OSRM/2016 na provedení stavby
„Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ v rozsahu bodu 1 až 4 tohoto
usnesení se společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 452 74 924
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 541/OSRM/2016 ze dne 17.6.2016
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 541/OSRM/2016 ze dne
17.6.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 12/2016
2541/52RM/2016 - Podmínky účasti na rekreačních tuzemských pobytech dětí a příměstských
táborech v roce 2017________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podmínky účasti a organizační zajištění:
1. rekreačních tuzemských pobytů dětí 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
2542/52RM/2016 - Kronika statutárního města Havířova__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text Kroniky statutárního města Havířova za rok 2015 dle přílohy č. 1
2543/52RM/2016 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost pana Lukáše Mizeráka o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Havířova na MS veteránů v atletice 26.10. – 06.11.2016 v Perthu v Austrálii
dle důvodové zprávy
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace
a dary, z Rezervy k rozdělení rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016
panu Lukáši Mizerákovi, bytem ………………………………………………,
na MS veteránů v atletice konaného dne 26.10. – 06.11.2016 v Perthu
v Austrálii s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 13. 11. 2016.
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle vzoru
schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20. 02. 2016 usn.
č. 402/10ZM/2016.
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016
2544/52RM/2016 - Návrh nových Zásad pro oceňování dárců krve a s tím související úprava
tarifních podmínek v systému městské hromadné dopravy ČSAD Havířov a.s.
od 1.1.2017_________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. nové Zásady pro oceňování dárců krve ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu,
s účinností od 1.1.2017
2. tarifní podmínky MHD Havířov s platností od 1. 1. 2017 ve znění
dle přílohy č. 3
2545/52RM/2016 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017_______________
Rada města Havířova
schvaluje
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017
dle přílohy č. 1
2546/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Mládežnická____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní školou
Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČO: 70958114)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_16_022: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Mládežka se vzdělává
1 422 646 Kč
bez spoluúčasti
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2547/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ K. Světlé________________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO: 48805424)
poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky
Integrovaný regionální operační program
47
Přírodní vědy nás baví
1 800 000 Kč
200 000 Kč

název operačního programu:
číslo výzvy:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

2548/52RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku - Notebooku ACER + myš, inventární číslo
DHM 77, v pořizovací ceně 40 689 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací
města Základní školou Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
(IČO: 48805424)
2549/52RM/2016 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací
zřízenou statutárním městem Havířov__________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku – vybavení jazykové učebny, inventární číslo
DHM 73/22, v pořizovací ceně 142 484 Kč včetně DPH příspěvkovou organizací
města Základní školou Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
(IČO: 61988723)
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2550/52RM/2016 - Udělení souhlasu se záměrem vybudování komunitního domu pro seniory___
Rada města Havířova
souhlasí
se záměrem vybudování komunitního bezbariérového bytového domu pro
soběstačné seniory na pozemku parc. č. 315/1, k.ú. Bludovice, jehož investorem
a realizátorem bude společnost KDS Tajovského s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí,
Tajovského 1157/2, IČ: 050 80 088
2551/52RM/2016 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů_______________
Rada města Havířova
souhlasí
se záměrem výstavby podporovaných pečovatelských bytových jednotek pro
seniorské bydlení v Havířově, U Hřiště 1324/13b na pozemku parc. č. 1231/19,
k.ú. Prostřední Suchá, jehož investorem a realizátorem bude společnost
IMPULS DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, Ó. Lysohorského 702,
IČ: 036 46 866
2552/52RM/2016 - Tuzemský rekreační pobyt seniorů v roce 2016 – vratka za neúčast_________
Rada města Havířova
schvaluje
vrátit manželům paní Anně Ježové, nar. 15.01.1947 a Jaroslavu Ježovi, nar.
24.01.1946, trvale bytem …………………………………, finanční částku
ve výši 4 600,- Kč, jako uhrazenou spoluúčast pobytu v Horském hotelu
Sůkenická, Bílá v termínu od 27.08. do 03.09.2016
ukládá
odboru sociálních věcí poukázat finanční částku ve výši 4 600,- Kč manželům
Anně a Jaroslavovi Ježovým, převodem na účet u Raiffeisenbank a.s.,
a to z příjmů organizační jednotky č.7
Z: vedoucí OSV
T: 30.11.2016
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2553/52RM/2016 - Hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2016___________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
na Slovensku
2. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů seniorů na Slovensku
3. hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením
a seniorů v tuzemsku
2554/52RM/2016 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova__________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 82. až 85., dle důvodové zprávy a příloh,
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 82. až 85., dle důvodové zprávy a příloh.
2555/52RM/2016 - Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.____________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o., se sídlem
Štěpánská 2071/37, Nové Město – Praha 1, IČ: 02355434 na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 4 000 000,- Kč na spolufinancování dopravního řešení v lokalitě
ul. Těšínská ve znění dle přílohy
pověřuje
náměstka pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o spolupráci
Z: vedoucí OKS
T: 11/2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
uložit zapracování do rozpočtových úprav navýšení příjmové části rozpočtu města
a navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2017 o částku 4 000 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 03/2017
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2556/52RM/2016 - Souhlas s uzavřením Partnerské smlouvy o poskytování terénních
sociálních služeb____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření Partnerské smlouvy o poskytování terénních sociálních služeb mezi
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova a společností OMEGA
apartment s.r.o., IČO 05284406, se sídlem Smrková 561/16, Šumbark,
736 01 Havířov, zastoupenou jednateli společnosti Ing. Šárkou Prudkou,
Ing. Jaromírem Prudkým a paní Romanou Prudkou
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Partnerské smlouvy o poskytování terénních sociálních služeb
Z: ředitel SSmH
T: prosinec 2016
2557/52RM/2016 - Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu Nadačního
fondu AGEL______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 603 37 583, podání
žádosti o nadační příspěvek na projekt „Snoezelen – alternativní prostředí a forma
učení těžce postižených dětí“ z rozpočtu Nadačního fondu AGEL
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2016
2558/52RM/2016 - Souhlas s přijetím věcného daru I._____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, přijetí
věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší“ ve výši 28 500 Kč od ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c,
158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 61388122
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pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2016
2559/52RM/2016 - Souhlas s přijetím věcného daru II.____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,
přijetí věcného daru – trvanlivé potraviny různého druhu a drogistické zboží
pro každodenní použití ve výši cca 3 000 Kč od ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c,
158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 61388122
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana
Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar
Z: ředitel SSmH
T: listopad 2016
2560/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné
pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání_______________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené
pro uchazeče o zaměstnání v rámci dotačního programu „Operační program
Zaměstnanost“ poskytovaného Úřadem práce ČR Karviná příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov v předpokládané výši 96 tis. Kč.
2561/52RM/2016 - Souhlas zřizovatele s výpůjčkou části nemovité věci příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov______________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

žádost o nefinanční dotaci na pronájem sportoviště dle přílohy
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schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
(IČO: 00306754) výpůjčku části nemovité věci, za podmínky úhrady nákladů
vzniklých v souvislosti s užíváním vypůjčených prostor, subjektu JUDO CLUB
HAVÍŘOV z.s. (IČO: 66182760).
předmět výpůjčky:

tělocvična Městské sportovní haly včetně
hlediště, šaten a soc. zařízení
účel výpůjčky:
„Memoriál Alexandra Jurečky“,
mezinárodní judistická soutěž
doba, na kterou se výpůjčka sjednává: dne 19. 11. 2016 od 8:00 do 20:00 hod.

2562/52RM/2016 - Vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku
Městského kulturního střediska Havířov________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného investičního majetku
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 317 985,
sídlo: Hlavní 246/31a, Havířov – Město, formou ekologické likvidace:
1. inv. č. M138 – HP Laser Jet 5000 DN A3 tiskárna
Pořízeno:
30. 1. 2002
Pořizovací cena:
106 018,00 Kč
Zůstatková cena:
0,00 Kč
2. inv. č. M133 – Tiskařský stroj Duprinter
Pořízeno:
30. 6. 2001
Pořizovací cena:
241 682,00 Kč
Zůstatková cena:
0,00 Kč
3. inv. č. M163 – Elektrický sporák
Pořízeno:
2004
Pořizovací cena:
55 965,00 Kč
Zůstatková cena:
0,00 Kč
4. inv. č. M147 – Počítač ACS 3600P4
Pořízeno:
1. 5. 2005
Pořizovací cena:
79 863,00 Kč
Zůstatková cena:
0,00 Kč
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2563/52RM/2016 - Žádost o souhlas zřizovatele s krátkodobým pronájmem majetku
svěřeného do správy_________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, krátkodobý pronájem
velkého sálu a zázemí Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově na dobu trvání
více než 10 hodin v termínu 15. a 16. 11. 2016, Základní umělecké škole
Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace,
IČ: 62331663, ul. Na Schodech 256/1, 736 01 Havířov - Město
2564/52RM/2016 - Odborná konference Zelená města – města budoucnosti:
,,Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst“ 4. 10. 2016, KD Radost________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o konání odborné konference Zelená města – města
budoucnosti s názvem „Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst“, konané dne
4. 10. 2016 v KD Radost Havířov
2565/52RM/2016 - Žádosti o krátkodobé nájmy Kulturního domu Radost Havířov____________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. žádost společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7,
702 00 Moravská Ostrava, IČ: 45193410 o prominutí nájmu sálu Kulturního
domu Radost Havířov, dne 14.12.2016 od 10 - 12 hodin k vyhlášení výsledků
soutěže žáků 4. a 5. tříd ZŠ v Havířově ,,Dárek pro naše město“.
2. žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., se sídlem
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 9, IČ: 00576310 o prominutí nájmu sálu
Kulturního domu Radost Havířov, dne 24.11.2016 od 9 -15 hodin k uspořádání
diskusního panelu Průmyslová krajina
ukládá
Městskému kulturnímu středisku Havířov IČ: 00317985,
se sídlem Hlavní třída 31a, 736 01 Havířov-Město.
1. na základě Smlouvy o výpůjčce poskytnout prostory sálu a zázemí Kulturního
domu Radost Havířov společnosti Veolia Energie ČR, a.s.,
se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 45193410,
dne 14.12.2016 od 10 - 12 hodin k vyhlášení výsledků soutěže žáků 4. a 5. tříd
ZŠ v Havířově ,,Dárek pro naše město“, za podmínek úhrady služeb spojených
s konáním akce.
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2. na základě Smlouvy o výpůjčce poskytnout prostory sálu a zázemí Kulturního
domu Radost Havířov spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.,
se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 9, IČ: 00576310, dne 24.11.2016
od 9 -15 hodin k uspořádání diskusního panelu Průmyslová krajina,
za podmínek úhrady služeb spojených s konáním akce.
2566/52RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím níže uvedených darů příspěvkovou organizací Městská
knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,
Havířov-Město:
1. druh a hodnota daru: věcný dar - knihy, brožury, periodika v celkové
hodnotě 281 Kč
poskytovatel daru:
Čihák Libor, ………………………………
specifikace daru:
knihy 58 ks/2 Kč, brožury 135 ks/1 Kč,
periodika 30 ks/1 Kč
2. druh a hodnota daru: věcný dar – hudebniny v celkové hodnotě 10 Kč
poskytovatel daru:
Nowak Jan, ………………………………
specifikace daru:
hudebniny – CD/AV 3 ks/2 Kč,
zpěvníky 2 ks/2 Kč
2567/52RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov___________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 2, Havířov – Město:
1. Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:
Požadovaná výše dotace:
Náklady projektu celkem:
Spolufinancování:
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Ministerstvo kultury České republiky
VISK 8/A Informační zdroje
Databáze Anopress IT – Mediální
a vědomostní databáze
9.680 Kč
14.520 Kč
4.840 Kč (hrazeno z provozních
prostředků MK)
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2. Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:

Ministerstvo kultury České republiky
VISK 8/A Informační zdroje
Databáze Aspi fy Wolters Kluwer
– právní informace
2.904 Kč
4.356 Kč
1.452 Kč (hrazeno z provozních
prostředků MK)

Požadovaná výše dotace:
Náklady projektu celkem:
Spolufinancování:

2568/52RM/2016 - Změna ve složení komise rozvojové RMH_______________________________
Rada města Havířova
odvolává
z funkce člena komise rozvojové RMH pana Ing. Jiřího Špiříka,
jme nuje
do funkce členky komise rozvojové RMH paní Soňu Ryšánkovou Dosedělovou,
předsedkyni občanské komise č. 3 pro část města Havířov – Dolní Suchá.
2569/52RM/2016 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva
města Havířova v roce 2017__________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2017 takto:
23.01.2017
27.02.2017
24.04.2017
26.06.2017
25.09.2017
18.12.2017
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schvaluje
termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2017 takto:
11.01.2017
25.01.2017
15.02.2017
08.03.2017
29.03.2017
12.04.2017
03.05.2017
24.05.2017
14.06.2017
28.06.2017

26.07.2017
30.08.2017
13.09.2017
04.10.2017
25.10.2017
15.11.2017
29.11.2017
06.12.2017
20.12.2017

2570/52RM/2016 - Schválení zahraniční pracovní cesty do Bratislavy (Slovensko)_____________
Rada města Havířova
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) dne 6. 12. 2016
pro Mgr. Tomáše Ptáčka, ředitele ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
a Ing. Vieru Horváthovou, ředitelku ZŠ 1. máje, Havířov-Město za účelem
přípravy projektu HAVR – centrum komunitní terapie a hydroterapeutické
rehabilitace

Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/104 631/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

01.12.2016
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v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 53. schůzi Rady města Havířova, konané dne 30.11.2016
2571/53RM/2016 - Zvolení ověřovatele 53. schůze RMH, konané dne 30.11.2016
2572/53RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 52. schůze Rady města Havířova,
konané dne 16.11.2016
2573/53RM/2016 - Schválení pořadu 53. schůze RMH, konané dne 30.11.2016
2574/53RM/2016 - Informace k rozúčtování tepla na vytápění v roce 2017
2575/53RM/2016 - Návrh „Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské
hromadné dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské
hromadné dopravy na území města Havířova“
2576/53RM/2016 - Rozpočet města Havířova na rok 2017
2577/53RM/2016 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2017
2578/53RM/2016 - Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz
na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova
2579/53RM/2016 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci - Restaurace Městského
fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché
2580/53RM/2016 - Veřejná zakázka č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny
Víceúčelové haly Havířov“ – uzavření dodatku č. 1
2581/53RM/2016 - Ukončení smluv na provádění komplexní údržby zeleně v okrsku č. 3 a č. 4
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z 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.11.2016
2571/53RM/2016 - Zvolení ověřovatele 53. schůze RMH, konané dne 30.11.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 53. schůze Rady města Havířova,
konané dne 30.11.2016
pana Mgr. Tomáše PTÁČKA
2572/53RM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 52. schůze Rady města Havířova,
konané dne 16.11.2016_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatele zápisu z 52. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 16. listopadu 2016
2573/53RM/2016 - Schválení pořadu 53. schůze RMH, konané dne 30.11.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 53. schůze Rady města Havířova, konané dne 30. listopadu 2016
dle přílohy
2574/53RM/2016 - Informace k rozúčtování tepla na vytápění v roce 2017____________________
Rada města Havířova
schvaluje
návrh dopisu týkající se rozúčtování tepla na vytápění v zúčtovací jednotce, který
má být zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6,
110 15 Praha 1 a na vědomí Svazu měst a obcí České republiky, 5. května
1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle, ve znění dle přílohy
pověřuje
primátora města podpisem dopisu na Ministerstvo pro místní rozvoj
Z: tajemník komise
T: 12/2016
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2575/53RM/2016 - Návrh „Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské
hromadné dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské
hromadné dopravy na území města Havířova“___________________________
Rada města Havířova
vydává
Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě
a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy na území
města Havířova dle přílohy
2576/53RM/2016 - Rozpočet města Havířova na rok 2017__________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
A. Rozpočet města Havířova na rok 2017.
B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
tř. 2 – nedaňové příjmy
tř. 3 – kapitálové příjmy
tř. 4 – přijaté transfery

1 722 735,00 tis. Kč
948 699,00 tis. Kč
23 164,00 tis. Kč
10 300,00 tis. Kč
740 572,00 tis. Kč

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

1 937 625,00 tis. Kč
1 652 590,00 tis. Kč
1 032,00 tis. Kč
29 490,00 tis. Kč
150,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
221 843,00 tis. Kč
5 341,00 tis. Kč
286 585,00 tis. Kč
483 755,00 tis. Kč
79 398,00 tis. Kč
536 059,00 tis. Kč
8 937,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
4
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285 035,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
900,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 013,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč

MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX – Středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ – Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
3) Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků
změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
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1 566,00 tis. Kč
1 137,00 tis. Kč
1 918,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
2 625,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
938,00 tis. Kč
858,00 tis. Kč
853,00 tis. Kč
794,00 tis. Kč
788,00 tis. Kč
950,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
3 777,00 tis. Kč
2 998,00 tis. Kč
3 529,00 tis. Kč
4 010,00 tis. Kč
3 420,00 tis. Kč
2 483,00 tis. Kč
2 853,00 tis. Kč
2 831,00 tis. Kč
3 909,00 tis. Kč
3 505,00 tis. Kč
3 361,00 tis. Kč
5 826,00 tis. Kč
6 041,00 tis. Kč
975,00 tis. Kč
2 579,00 tis. Kč
1 008,00 tis. Kč
3 944,00 tis. Kč
2 399,00 tis. Kč
28 000,00 tis. Kč
18 820,00 tis. Kč
38 447,00 tis. Kč
9 449,00 tis. Kč
30 731,00 tis. Kč
31 640,00 tis. Kč
47 000,00 tis. Kč
+214 890,00 tis. Kč
+160 000,00 tis. Kč
-94 335,00 tis. Kč
+149 225,00 tis. Kč

C.

D.

Účelově vázané finanční prostředky v rámci
příspěvku na provoz
z toho: ZŠ – dofinancování mezd řidičů a
závozníků
ZŠ – odměny vedoucím kroužků
ZŠ – Armyland (doprava, vstupné)
ASTERIX – Středisko volného času
Havířov
z toho: Havířovská liga 119,00 tis. Kč
odměny vedoucím
kroužků
992,00 tis. Kč
příměstské tábory 84,00 tis. Kč

2 871,00 tis. Kč
1 084,00 tis. Kč
442,00 tis. Kč
150,00 tis. Kč
1 195,00 tis. Kč

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 2017, dle důvodové zprávy.

vzít na vědomí
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2017 dle důvodové zprávy.
2577/53RM/2016 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2017__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2017 včetně finančního
plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2017 dle příloh č.1, č.2 a č.3.
2578/53RM/2016 - Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz
na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
I. zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov-Město Radniční 7/619, (IČO: 61988715) ve výši 10 000 Kč na nákup
interaktivních pomůcek pro děti
II. poskytnutí zálohy příspěvku na provoz na rok 2017 příspěvkovým organizacím
města Havířova, takto:
1. Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634,
ve výši 43 000 Kč
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2. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701, ve výši 80 000 Kč
3. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,
příspěvková organizace, IČO: 70958289, ve výši 25 000 Kč
4. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570,
ve výši 150 000 Kč
5. Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace, IČO: 70958203, ve výši 50 000 Kč
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace IČO: 48805289, ve výši 43 000 Kč
uložit
1. ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřské škole
na rok 2016 dle bodu I. a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 mateřským
školám a základní škole dle bodu II. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2016 o
výše uvedené částky z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3
2. výše uvedeným příspěvkovým organizacím dle bodu II. předložit vyúčtování
poskytnuté zálohy na provoz na rok 2017 v termínu do 30. 6. 2017
2579/53RM/2016 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci - Restaurace Městského
fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché_________________________
Rada města Havířova
odkládá
rozhodnutí o schválení příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov, IČO: 00306754, záměru pronájmu části nemovité věci
– restaurace včetně zázemí v Havířově-Prostřední Suché, vedle Městského
fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché, ul. U Hřiště č. p. 1418,
Havířov-Prostřední Suchá, o výměře 153,18 m2
2580/53RM/2016 - Veřejná zakázka č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny
Víceúčelové haly Havířov“ – uzavření dodatku č. 1_______________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 070/SSRZ/2016 na realizaci veřejné
zakázky č. 3/2016/SSRZ „Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové haly
Havířov“ mezi příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov, IČO: 00306754 a společností ALFEST LUČINA, s.r.o.,
se sídlem 739 39 Lučina 258, IČO: 64084655, na dodatečné stavební práce
a prodloužení termínu realizace.
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2581/53RM/2016 - Ukončení smluv na provádění komplexní údržby zeleně v okrsku č. 3 a č. 4__
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědi smluv zn. E/1159/OMH/04, ve znění dodatků, uzavřenou se
zhotovitelem Zdeněk Hečko – Fa-He Lesotechnika, IČO 46146377, na provádění
komplexní údržby zeleně v okrsku č. 3 a zn. E/1160/OMH/04, ve znění dodatků,
uzavřenou se zhotovitelem Zámecký dvůr s.r.o., IČO 27834395, na provádění
komplexní údržby zeleně v okrsku č. 4
ukládá
doručit výpověď smluvním stranám
Z: vedoucí OKS
T: 30.11.2016

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/107 260/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

15.12.2016

USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 54. schůzi Rady města Havířova, konané dne 07.12.2016 – I. část
2582/54RM/2016 - Zvolení ověřovatele 54. schůze RMH, konané dne 07.12.2016
2583/54RM/2016 - Schválení pořadu 54. schůze RMH, konané dne 07.12.2016
2584/54RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 54. RMH
2585/54RM/2016 - Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově
2586/54RM/2016 - Informace o stavu prací na stavbě druhé únikové cesty objektu
Společenského domu Dlouhá třída 471/19, Havířov – Město
2587/54RM/2016 - Informace o opatřeních přijatých v Městské realitní agentuře, s.r.o.
k eliminaci nedostatků zjištěných oddělením kontroly MMH
2588/54RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2589/54RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, prominuté
poplatky resp. úroky z prodlení
2590/54RM/2016 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH - rozšíření
2591/54RM/2016 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova – dodatek č. 3
2592/54RM/2016 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2017
2593/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné
deratizace
2594/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku
při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova
2595/54RM/2016 - Odběr a nakládání s odpadem z činnosti VPP v roce 2017 – zadání veřejné
zakázky malého rozsahu
2596/54RM/2016 - Žádost pana Milana Skláře o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1
2597/54RM/2016 - Žádost pana Františka Kukačky o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1
2598/54RM/2016 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor, smlouvy o nájmu
prostor a záměr prodeje technického zhodnocení Havířovské teplárenské
společnosti, a.s.
2599/54RM/2016 - Zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu –
Michal Beza
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2600/54RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město
2601/54RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2384, k.ú. Havířov-město
2602/54RM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 606/5 a 606/6, k.ú. Bludovice
2603/54RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice
2604/54RM/2016 - Doporučení Komise rozvojové RMH
2605/54RM/2016 - Informativní zpráva o stavu hospodaření ve spol. ZÁMEK Havířov, s. r. o.
za období 1.-10.2016
2606/54RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava opěrné zdi
ul. Na Bartošůvce“ v Havířově – Dolní Suché
2607/54RM/2016 - Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark
2608/54RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice
2609/54RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1237/1 k.ú. Havířov – město,
pod reklamními hodinami
2610/54RM/2016 - Zřízení pozemkových služebností k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá,
k.ú. Bludovice a k.ú. Dolní Suchá
2611/54RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
2612/54RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
2613/54RM/2016 - Zřízení věcných břemen ve prospěch Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
2614/54RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
2615/54RM/2016 -Záměr pronájmu části nemovité věci – spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
2616/54RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí
2617/54RM/2016 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci
2618/54RM/2016 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
2619/54RM/2016 - Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým
organizacím
2620/54RM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci ZŠ Gen. Svobody,
Havířov-Šumbark
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USNESENÍ

z 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.12.2016 – I. část
2582/54RM/2016 - Zvolení ověřovatele 54. schůze RMH, konané dne 07.12.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 54. schůze Rady města Havířova, konané dne
07.12.2016
paní Soňu RYŠÁNKOVOU DOSEDĚLOVOU
2583/54RM/2016 - Schválení pořadu 54. schůze RMH, konané dne 07.12.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.12.2016
dle přílohy
2584/54RM/2016 - Kontrola plnění usnesení pro 54. RMH_________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
2334/49RM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná
historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“
2437/50RM/2016 Návrh kontrolních mechanizmů k účtu hospodářské činnosti
2481/51RM/2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor
a smlouvy o nájmu prostor s Havířovskou teplárenskou
společností, a.s. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových
prostor
vypouští
ze sledování tato usnesení:
2410/50RM/2016

Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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2411/50RM/2016
2449/51RM/2016
2476/51RM/2016
2477/51RM/2016
2485/51RM/2016
2497/51RM/2016
2498/51RM/2016
2501/51RM/2016
2504/51RM/2016
2511/52RM/2016
2531/52RM/2016
2538/52RM/2016

2539/52RM/2016
2552/52RM/2016
2555/52RM/2016
2557/52RM/2016
2558/52RM/2016
2559/52RM/2016

Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům parc. č. 1823/16,
1930, k.ú. Bludovice
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 40 Operačního
programu Životní prostředí, Prevence vzniku odpadů
Schválení darovací smlouvy – finanční podpora (dar)
z Nadace ArcelorMittal na výsadbu cibulovin ve městě
Havířov
Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH
HavířovŽivotice
Písemnost adresovaná radě města - žádost o poskytnutí
finančního daru
Informativní zpráva o výsledku kontroly Městské realitní
agentury, s.r.o.
Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
Žádost o přemístění mozaiky z bývalé ZŠ Mánesova
Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské
sportovní haly Havířov – II. etapa, 2.
část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora
materiálně technické základny sportu
Multifunkční hřiště Havířov-Životice (stavba č. 15021) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
Tuzemský rekreační pobyt seniorů v roce 2016 – vratka za
neúčast
Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.
Souhlas s podání žádosti o nadační příspěvek z rozpočtu
Nadačního fondu AGEL
Souhlas s přijetím věcného daru I.
Souhlas s přijetím věcného daru II.

2585/54RM/2016 - Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově______________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Koncepci prevence kriminality ve městě Havířově na období 2017 – 2020
dle Přílohy č. 1
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2586/54RM/2016 - Informace o stavu prací na stavbě druhé únikové cesty objektu
Společenského domu Dlouhá třída 471/19, Havířov – Město___________
Rada města Havířova
bere na vědomí
Informaci o stavu prací na stavbě druhé únikové cesty objektu Společenského
domu Dlouhá třída 471/19, Havířov – Město
2587/54RM/2016 - Informace o opatřeních přijatých v Městské realitní agentuře, s.r.o.
k eliminaci nedostatků zjištěných oddělením kontroly MMH_______________
Rada města Havířova
bere na vědomí
opatření přijatá ve společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. k eliminaci
nedostatků vyplývajících ze zjištění oddělení kontroly MMH v Protokolu
č.j. MMH/48562/2016 ze dne 30.5.2016
2588/54RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
1. Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1148/9, Havířov- Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
2. Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
3. Byt č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Lípová 604/18, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
4. Byt č. 49 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
5. Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ……………………….
6. Byt č. 17 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 995/3, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
7. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 881/16, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
8. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
9. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 998/52, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
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10. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 759/1, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
11. Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Slovanská 1216/8, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
12. Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1256/4, Havířov-Podlesí,
pořadí žadatelů: ……………………….
13. Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Dukelská 681/5a, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ……………………….
14. Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 769/7, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
15. Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Tolstého 938/6, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
16. Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Turgeněvova 895/6, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
17. Byt č. 33 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov- Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
18. Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ……………………….
19. Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Školní 277/39, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ……………………….
20. Byt č. 40 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ……………………….
21. Byt č. 9 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1216/8, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
22. Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Stavbařská 296/1,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
23. Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Zednická 314/2,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
24. Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
25. Byt č. 23 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
26. Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1065/11,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
27. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Gogolova 924/5,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
28. Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město,
Pořadí žadatelů: ……………………….
29. Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 280/3,Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
30. Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
31. Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1256/4,Havířov-Podlesí,
pořadí žadatelů: ……………………….
32. Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1254/8,Havířov-Podlesí,
pořadí žadatelů: ……………………….
33. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1113/6,Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ……………………….
34. Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Majakovského 875/4,Havířov-Město,
Pořadí žadatelů: ……………………….
35. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 991/46, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
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36. Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 992/48, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ……………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv
s výše uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění
podmínek záměru pronájmu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 15.12.2016
2589/54RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, prominuté
poplatky resp. úroky z prodlení_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na
a službách spojených s užíváním bytu

nájemném

bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1.11.2016, 15.11.2016
a 1.12.2016 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3
3. prominuté poplatky resp. úroky z prodlení, dle přílohy č.4
2590/54RM/2016 - Svěření oprávnění odboru správy a rozvoje majetku MMH – rozšíření______
Rada města Havířova
svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
odboru správy a rozvoje majetku MMH
s účinností od 12.12.2016 rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytu na dobu 1
měsíce (krátkodobý nájem), včetně rozhodování o uzavírání dodatků k těmto
nájemním smlouvám o prodloužení doby nájmu bytu o další měsíc, za těchto
podmínek:
1. žadatel o krátkodobý nájem bytu pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení
2. k žádosti o uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý nájem bytu nebo
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o uzavření dodatku k této nájemní smlouvě na krátkodobý nájem bytu vydala
Městská realitní agentura, s.r.o. kladné stanovisko
3. k žádosti o uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý nájem bytu nebo
o uzavření dodatku k této nájemní smlouvě na krátkodobý nájem bytu vydal
odbor sociálních věcí MMH kladné stanovisko
2591/54RM/2016 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova – dodatek č. 3________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Dodatek č. 3 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.9.2013 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, dle přílohy
č. 2
ukládá
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. předkládat s účinností od 12.12.2016
návrhy na rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu a uzavírat krátkodobé nájemní
smlouvy k uvolněným bytům v souladu se schválenými Zásadami pro uzavírání
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ve znění
Dodatku č. 3
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 07.12.2016
2592/54RM/2016 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2017__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2017 ve znění dle přílohy
2593/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné
deratizace_________________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné
deratizace ve znění dle přílohy
9

USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

2594/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku
při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a o zabezpečení veřejného
pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova
ve znění dle přílohy
2595/54RM/2016 - Odběr a nakládání s odpadem z činnosti VPP v roce 2017 – zadání veřejné
zakázky malého rozsahu_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
výjimku z čl. III odst. 4. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky
malého rozsahu „Odběr a nakládání s odpadem z činnosti VPP v roce 2017“
společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, Horní Suchá,
IČO: 47677287
přiděluje
veřejnou zakázku malého rozsahu „Odběr a nakládání s odpadem z činnosti VPP
v roce 2017“ společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, Horní Suchá,
IČO: 47677287, na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017, za nejvýše přípustnou
celkovou cenu 1 000 000,00 Kč bez DPH a jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1
za předpokladu, že financování veřejné zakázky bude kryto schváleným rozpočtem
OJ 8 na r. 2017 pro tuto činnost
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a nakládání s odpadem z činnosti VPP
v roce 2017“ se společností Depos Horní Suchá, a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 12/2016
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2596/54RM/2016 - Žádost pana Milana Skláře o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Milana Skláře, byt. ……………………….
o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Dlouhá třída pro jeho vozidlo se
speciálním označením O 1.
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na
území města Havířova, schválených Radou města Havířova, dne 23. 6. 2010
usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní
komunikace ul. Dlouhá třída v Havířově pro vozidlo se speciálním označením O 1.
2597/54RM/2016 - Žádost pana Františka Kukačky o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo
se speciálním označením O 1__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Františka Kukačky, byt. ……………………….
o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Jurije Gagarina pro jeho vozidlo se
speciálním označením O 1.
neschvaluje
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na
území města Havířova, schválených Radou města Havířova, dne 23. 6. 2010
usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní
komunikace ul. Jurije Gagarina v Havířově pro vozidlo se speciálním
označením O 1.
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2598/54RM/2016 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor, smlouvy o nájmu
prostor a záměr prodeje technického zhodnocení Havířovské teplárenské
společnosti, a.s._____________________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení Rady města Havířova ze dne 26. 10. 2016 č. 2481/51RM/2016, bod 1. a
2. ve věci schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor a
smlouvy o nájmu prostor na část nemovité věci v budově č. p. 1238, stavba
technického vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí, s pronajímatelem
spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706,
schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor na část nemovité
věci v budově č. p. 1238, stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12,
Havířov-Podlesí, s pronajímatelem spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.,
IČO: 61974706 (dále jen „HTS, a.s.“), za podmínek:
- prostory o výměře 80 m2
- nebude hrazeno nájemné a zálohy za služby
- město provede technické zhodnocení pronajatých prostor v celkové
výši 270 000,- Kč včetně DPH
- po skončení stavebních prací budoucí nájemce vyúčtuje provedené stavební
práce budoucímu pronajímateli formou daňového dokladu vyhotovenému na
základě uzavřené kupní smlouvy
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor na část nemovité věci v budově č. p. 1238,
stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí,
s pronajímatelem spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706,
za podmínek:
- předmět nájmu: část nemovité věci - prostor o výměře 80 m2
- nájemné 400,- Kč/m2/rok bez DPH
- účel nájmu: kancelář, sklad, a šatny pro zaměstnance města k úklidu
veřejných prostranství
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 15. 1. 2017
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje části nemovité věci – technického zhodnocení budovy
č. p. 1238, stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí,
vlastníkovi budovy spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706,
za pořizovací cenu ve výši 270 000,- Kč včetně DPH
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor a smlouvy o nájmu prostor
Z: vedoucí OKS
T: 31. 12. 2016
12

USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

2599/54RM/2016 - Zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu –
Michal Beza________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zastavení soudního výkonu rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu č. 21
o vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbarku, jehož
nájemcem byl p. Michal Beza, t.b. ……………………….
pod podmínkou, že:
- jmenovaný bude řádně provádět platby odpovídající nájemnému a službám
spojeným s bydlením
- M. Beza u MRA, s.r.o. uzavře splátkový kalendář na celkový dluh na nájmu
a službách spojených s bydlením, na jehož základě bude řádně evidovaný
dluh splácet
- vzniklý dluh bude celkově uhrazen do 18 měsíců od sepsání splátkového
kalendáře
ukládá
zastavit soudní výkon rozhodnutí ve věci vyklizení obecního bytu č. 21 o vel. 1+3
v domě na ul. ………………………. , jehož nájemcem byl p. Michal Beza, t.b.
……………………….
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 15.12.2016
2600/54RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město_____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město
o výměře 14 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČO: 24729035 pod již postavenou kioskovou trafostanicí
2601/54RM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2384, k.ú. Havířov-město____________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2384, k.ú. Havířov-město
o výměře cca 12 m2, paní Lence Babulíkové a panu Romanu Lazárovi,
oba bytem ………………………. za účelem parkování před garáží v jejich
vlastnictví
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2602/54RM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 606/5 a 606/6, k.ú. Bludovice
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167 m2
a parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m2, k.ú. Bludovice, manželům
Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem ……………………….
za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu
2603/54RM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice_____________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit prodej části pozemku parc.č. 580/164, nově dle geometrického plánu
označeného jako parc.č. 580/169, ostatní plocha, o výměře 95 m2, k.ú. Bludovice,
paní Marcele Konderlové, ………………………., za účelem rozšíření příjezdu
a zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.000,-Kč
(400 Kč/m2) + 1.820,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 39.820,-Kč
+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
2604/54RM/2016 - Doporučení Komise rozvojové RMH___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
a) doporučení Komise rozvojové Rady města Havířova
ze dne 18. 7. 2016 a 7. 11. 2016
b) úkony učiněné vůči vlastníkovi budovy vlakového nádraží v Havířově
ve věci její modernizace
c) doporučení na realizaci parkovišť v části města Havířov - Podlesí
schvaluje
Statut Komise rozvojové Rady města Havířova dle přílohy, s úpravou čl. II odst. 3
ukládá
odboru komunálních služeb zapracovat do „Koncepce odpadového hospodářství“,
zpracovávané v rámci projektu „Strategické dokumenty pro město Havířov“,
způsob ukládání nevytříděných odpadů po roce 2023
Z: vedoucí OKS
T: 2017
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2605/54RM/2016 - Informativní zpráva o stavu hospodaření ve spol. ZÁMEK Havířov, s. r. o.
za období 1. - 10.2016________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o hospodaření společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. dle důvodové zprávy
2606/54RM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava opěrné zdi
ul. Na Bartošůvce“ v Havířově – Dolní Suché____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 16024 „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
1. výpůjčku části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/1 v rozsahu 32 m2
a právo provést stavbu stavebníkovi, statutárnímu městu Havířov,
vlastník pozemku: Vladislav Gwóždź, ……………………….
doba výpůjčky od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání
trvale zastavěné části pozemku
2. výpůjčku části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/4 v rozsahu 7 m2
a právo provést stavbu stavebníkovi, statutárnímu městu Havířov,
vlastníci pozemku: manž. Vladimír Kroček, Olga Kročková,
………………………., doba výpůjčky od zahájení stavebních prací,
do doby vypořádání trvale zastavěné části pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka,
podpisem smlouvy o výpůjčce a právu provést stavbu
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2017
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit pro účely realizace stavby č. 16024 „Oprava opěrné zdi
ul. Na Bartošůvce“
1. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/1 trvale zastavěného
opěrnou Zdí v rozsahu cca 2 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastník pozemku: Vladislav Gwóždź, ……………………….
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kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným v době
uzavření kupní smlouvy
2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/4 trvale zastavěného
opěrnou zdí v rozsahu cca 2 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastníci pozemku: manž. Vladimír Kroček, Olga Kročková,
……………………….
kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným v době
uzavření kupní smlouvy
2607/54RM/2016 - Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark__________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
zrušit usnesení č. 1176/26ZM/2014 ze dne 23.6.2014, kterým zastupitelstvo
města schválilo záměr odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark o
výměře 13 202 m2, ost.plocha , jiná plocha od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 42, Praha 2 – Nové Město
s tím, že město se přihlásí do výběrového řízení, které bude vyhlášené vlastníkem
s nabídkou kupní ceny
2608/54RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice_____________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 464/62, k.ú. Bludovice o výměře 5 m2,
panu Erichu Cieślarovi, bytem ………………………. k již postavenému
prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin a smíšeného zboží
2609/54RM/2016 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1237/1 k.ú. Havířov – město,
pod reklamními hodinami____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku v majetku města parc. č. 1237/1
k.ú. Havířov – město, o výměře 1 m2 pod reklamními hodinami s reklamní
plochou o celkové výměře 8 m2, umístěnými u cukrárny Italka na Hlavní třídě,
nájemce:
CZECH
TIME
MEDIA,
s.r.o.,
Kloboučnická
1435/24,
140 00 Praha – Nusle, IČO: 023 02 624
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2610/54RM/2016 - Zřízení pozemkových služebností k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá,
k.ú. Bludovice a k.ú. Dolní Suchá______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1714/5,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH, o výměře 5 m2 dle GP č. 3018 – 274/2016 ze dne
18.10.2016, (graficky označeno písmeny A,B,C) ve prospěch vlastníka budovy
č.p. 1494, která stojí na pozemku parc.č. 2110/3, k.ú. Prostřední Suchá, jimž ke
dni zřízení pozemkové služebnosti je Lumír Czernek, bytem …………………..
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2294/2,
k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.375,- Kč + DPH, o výměře 11 m2 dle GP č. 4157 – 94/2016 ze dne
01.11.2016 ve prospěch vlastníků budovy č.p. 360, která stojí na pozemku
parc.č. 2297/3, k.ú. Bludovice, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
Stanislav Juřica a Kateřina Juřicová, oba bytem ……………………….
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2735,
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, o výměře 8 m2 (graficky označeno písmenem
A) a umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 1.375,- Kč + DPH, o výměře 11 m2 (graficky označeno písmenem
B) dle GP č. 1271 – 48/2016 ze dne 14.11.2016 ve prospěch vlastníků pozemků
parc.č. 1434, 1435/2, oba v k.ú. Dolní Suchá, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou Kamil Mírek a Eva Mírková, oba bytem
……………………….
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 01. 2017
2611/54RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.____________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1873/1,
k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské zařízení
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a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení„ Reko MS Havířov- Hornosušská II, číslo stavby 57995“ včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu
ve výši 57.572,- Kč + DPH, o výměře 287,86 m2 dle GP č. 3011 – 530/2016 ze dne
22.09.2016, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o.,
se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO: 272 95 567, zast.
GridServices, s.r.o., se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 602 00 Brno,
IČO: 279 35 311
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 01. 2017
2612/54RM/2016 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.______
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města a
to parc.č. 1651, 2731, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění,
provozování a udržování energetického zařízení distribuční soustavy volného
kabelového vedení AES 4x35, IE – 12 – 8003649/VB8 Dolní Suchá – Hrušák,
přemístění NNk za jednorázovou úhradu 31.472,- Kč + DPH, o výměře 157,36 m2
dle GP č. 1207 – 557/2014 ze dne 30. 03. 2016, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 01. 2017
2613/54RM/2016 - Zřízení věcných břemen ve prospěch Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
ve prospěch oprávněné společnosti Havířovské teplárenské společnosti, a.s.,
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 619 74 706
1. zřízení věcného břemene, jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům
18
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v majetku města a to parc.č. 1135/2, parc. č. 1159, k.ú. Havířov - město,
spočívající ve zřízení, vedení, provozování, opravování a udržování rozvodného
tepelného zařízení, provádění na rozvodném tepelném zařízení úpravy za
účelem obnovy, výměny, modernizace nebo výkonnosti, včetně odstranění
v rámci stavby „ Rekonstrukce sekundárního rozvodu ÚT a TV PS 49“,
o celkové výměře 322 m2 dle GP č. 1969 – 297/2013 ze dne 27.11.2013,
za jednorázovou úhradu 200 Kč/1 m2 + DPH, tj. celkem 64.400,- Kč + DPH,
na dobu neurčitou
2. zřízení věcného břemene, jako služebnosti inženýrské sítě, k pozemkům
v majetku města a to parc.č. 2105/301, parc. č. 2105/381, parc. č. 2105/382,
parc. č. 2105/289 a parc. č. 2105/683, k.ú. Šumbark, spočívající ve zřízení,
vedení, provozování, opravování a udržování rozvodného tepelného zařízení,
provádění na rozvodném tepelném zařízení úpravy za účelem obnovy, výměny,
modernizace nebo výkonnosti, včetně odstranění v rámci stavby „Změna trasy
teplovodu na okruhu PS 104 Havířov - Šumbark“ o celkové výměře celkem
1.033 m2 dle GP č. 1712 – 65/2014 ze dne 13.10.2014 a dle GP
č. 1701 – 49/2014 ze dne 01.10.2014, za jednorázovou úhradu 200 Kč/1 m2
+ DPH, tj. celkem 206.600,- Kč + DPH, na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem smluv o zřízení věcného břemene
Z: vedoucí OSRM
T: 31. 01. 2017
2614/54RM/2016 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 35,63 m2 v přízemí přístavby zdravotního střediska ul. Studentská 26,
Havířov-Podlesí, spolku Český svaz bojovníků za svobodu, IČO: 00442755,
jako kancelář spolku
2. záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru o výměře 1 m2 v přízemí části
C budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, k umístění 1 ks nápojovýho
automatu spol. Coca-cola HBC Česká republika, s.r.o., IČO: 41189698
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové
výměře 157,85 m2 v přízemí části D budovy Radnice č. p. 86 ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, spol. Salón Witová s.r.o., sídlo: Havířov, k provozování solária,
manikúry, pedikúry, modeláže nehtů, kosmetiky, pánského a dámského
kadeřnictví a masáží
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4. umístění sídla společnosti Witová s.r.o., sídlo: Havířov,
v budově Radnice č. p. 86 ul. Svornosti 2, Havířov-Město, po dobu
trvání nájemního vztahu
5. záměr pronájmu části nemovité věci – místnost č. 223 o výměře 12,27 m2
ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město,
formou veřejné soutěže, za podmínek:
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.
2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.
4. Účel využití prostor: kancelář.
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka
podpisem vyhlášky veřejné soutěže na pronájem části nemovité věci - místnosti
č. 223 o výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice,
Svornosti 2, Havířov-Město
Z: vedoucí OSRM
T: 9. 12. 2016
2615/54RM/2016 -Záměr pronájmu části nemovité věci – spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu části nemovité věci – vnitřní části střešní nástavby a části střechy
k umístění technologie a antén o celkové výměře 34 m2 a části sklepních prostor
pro vedení optické trasy v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681,
k umístění zařízení mobilního operátora
25.
2616/54RM/2016 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 48,57 m2 v přízemí obytného domu ul. Nákupní č. p. 426/1,
Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Jitce Botkové. IČO: 62340778, dohodou k 31.
12. 2016
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2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
48,57 m2 v přízemí obytného domu ul. Nákupní č. p. 426/1, Havířov-Šumbark,
spol. NZZ Rehabilitační pracoviště BOSA s.r.o., jako rehabilitační a relaxační
centrum, za podmínek:
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2017
3. pronájem části nemovité věci – střechy obytného domu o výměře 16 m2
ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město, spol. Vodafone Czech Republic a.s.,
IČO: 25788001, k umístění zařízení mobilního operátora, za podmínek:
- předmět nájmu: část střechy o výměře 16 m2 k umístění ocelového kontejneru,
na kterém jsou umístěny 3 anténní stožáry
- roční nájemné 100 000,- Kč bez DPH
- nájem na dobu určitou 5 let od 8. 2. 2017 do 8. 2. 2022
- úprava nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ
- zřízení samostatného měření el. energie
4. pronájem části nemovité věci - místnosti č. 402 o výměře 13,60 m2 a podílu
na společných prostorách o výměře 6 m2 ve 4. nadzemním podlaží budovy
Městského podnikatelského centra ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol.
DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, jako kancelář, za podmínek:
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2017
2617/54RM/2016 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci______________________
Rada města Havířova
schvaluje
rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o
celkové výměře 161,08 m2 v přízemí a 1. poschodí obytného domu na náměstí
Republiky č. p. 570/2, Havířov-Město, nájemci spol. CZECH - OV TRADE spol.
s r.o., IČO: 25822217, užívaných jako kavárna v přízemí a jako sklady, šatna a
sociální zázemí pro zaměstnance v 1. poschodí, o výrobu a prodej pizzy a kebabu
v přízemí, za podmínky, že s rozšířením účelu užívání bude souhlasit i druhý
vlastník části nemovité věci spol. RPG Byty, s.r.o., ostatní podmínky nájemní
smlouvy se nemění
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2618/54RM/2016 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a to staveb umístěných na pozemku parc. č. 3928,
k. ú. Havířov-město - opěrné zdi k upevnění stavidla v reprodukční odhadní
ceně 1 659,39 Kč (inv. č. 000000042267), odkalovací nádrže v reprodukční
pořizovací ceně 82 214,05 Kč (inv. č. 000000042268), stavidla sloužícího
k napouštění vody z řeky Lučiny do bazénů na koupališti v reprodukční odhadní
ceně 4 950,00 Kč (inv. č. 000000042269) a vodovodního potrubí pro přívod vody
do areálu koupaliště v reprodukční odhadní ceně 190 764,93 Kč
(inv. č. 000000042270) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754
2619/54RM/2016 - Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým
organizacím_______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým
organizacím dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
- Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 70958165 šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní
ceně 116 685,14 Kč a šplhací hrazdu, vč. nárazové plochy,
v účetní ceně 98 714,16 Kč
- Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím
Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 herní
sestava Lukavec v účetní ceně 127 031,30 Kč
- Mateřské škole Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,
IČO:
70958297 zabudovanou kombinovanou sestavu Veronika v účetní
ceně 74 000,00 Kč
- Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,
IČO: 70958262 zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 101 899,70 Kč
- Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková
organizace, IČO: 70958203 stanový domek s terasou v účetní ceně 41 135,80 Kč
a herní sestavu Maceška v účetní ceně 116 727,30 Kč
- Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 zabudovanou
herní sestavu v účetní ceně 135 314,90 Kč, zabudovanou herní sestavu v účetní
ceně 40 781,30 Kč, zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 103,00 Kč
a zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 149,40 Kč
- Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 workoutovou
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konstrukci umístěnou v parku Na Nábřeží v účetní ceně 481 822,00 Kč
2620/54RM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci ZŠ Gen. Svobody,
Havířov-Šumbark__________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit darování movitých věcí příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513,
sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 284/16, a to 2 ks záchytného
102 850,00 Kč
systému na střeše tělocvičny v účetní hodnotě
(inv. č. 000000042297 a 000000042298), pořízených v rámci investiční
akce 16026 – ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce střechy nad tělocvičnami

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/107 260/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

15.12.2016

USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

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

II. část
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PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 54. schůzi Rady města Havířova, konané dne 07.12.2016 – II. část
2621/54RM/2016 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací
2622/54RM/2016 - Odvolání a jmenování členů likvidační komise
2623/54RM/2016 - Informativní zpráva o čerpání rozpočtovaných výdajů schváleného
rozpočtu OSRM pro rok 2016
2624/54RM/2016 - OŘ/30/OSRM/2016 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku,
vč. smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016
2625/54RM/2016 - VZ/336/OSRM/16 – „Multifunkční hřiště Havířov – Životice“
(číslo stavby 15021) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
2626/54RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
2627/54RM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace
(ITI) - změny
2628/54RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ M. Kudeříkové
2629/54RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního majetku
2630/54RM/2016 - Nezařazení spolku Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský
kraj do komunitního plánování sociálních služeb v Havířově
2631/54RM/2016 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů
2632/54RM/2016 - Udělení souhlasu k projektu PORTAVITA - sociální bydlení v Havířově
2633/54RM/2016 - Nezařazení PM Seniors s.r.o. do komunitního plánování sociálních služeb
v Havířově
2634/54RM/2016 - Nezařazení spolku CENTROM z. s. do komunitního plánování sociálních
služeb v Havířově
2635/54RM/2016 - Zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově
2636/54RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
2637/54RM/2016 - Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ E. Holuba, MŠ Mládí, MŠ Přímá,
ZŠ Gorkého, ZŠ a MŠ Na Nábřeží a ZŠ Žákovská od 1. 1. 2017
2638/54RM/2016 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska volného času
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2639/54RM/2016 - Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční bohoslužba“
2640/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních
škol v Havířově
2641/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených statutárním městem Havířov
2642/54RM/2016 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova
2643/54RM/2016 - Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní
dotace a dary
2644/54RM/2016 - Žádost o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu dotací poskytnutých
na pořízení zdravotechniky a termínu předložení vyúčtování - NsP
2645/54RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Žákovská
2646/54RM/2016- Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ M. Kudeříkové
2647/54RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 86. – 101.
2648/54RM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření
za období leden – září 2016
2649/54RM/2016 - Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.
2650/54RM/2016 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - uložení pokuty
za správní delikt
2651/54RM/2016 - Žádost Okresního fotbalového svazu Karviná o bezplatný pronájem
nebo slevu z nájmu Sportovní haly Žákovská
2652/54RM/2016 - Souhlas zřizovatele s pořízení dlouhodobého majetku a použitím
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
2653/54RM/2016 - Návrhy řešení budoucí organizace provozu domovů se zvláštním režimem
ve vlastnictví statutárního města Havířova
2654/54RM/2016 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního a s pořízením investičního majetku
2655/54RM/2016 - Souhlas s pronájmem svěřeného majetku za účelem krátkodobého využívání
2656/54RM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
2657/54RM/2016 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2017
2658/54RM/2016 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.1.2017
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2659/54RM/2016 - Jmenování člena Občanské komise č. 3 pro část města Havířov-Dolní Suchá
2660/54RM/2016 - Nastoupení náhradníka
2661/54RM/2016 - Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 19.12.2016
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USNESENÍ

z 54. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.12.2016 – II. část
2621/54RM/2016 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací__________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací
1. části pozemku parc. č. 1985/1, nově označené jako parc. č. 1985/5,
ostatní plocha o výměře 16 m2 v katastrálním území Dolní Suchá, z hospodaření
příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 61988588
2. oplocení areálu mateřské školy Okružní 1a v účetní ceně 215 128,00 Kč
z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark
Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297
2622/54RM/2016 - Odvolání a jmenování členů likvidační komise___________________________
Rada města Havířova
odvolává
k datu 31. 12. 2016 členy likvidační komise pro majetek města
- Jarmila Holišová, organizační odbor
- Jana Šebestová, odbor správy a rozvoje majetku
- Kristina Jančarová, odbor školství a kultury
- Lydie Jatělová, organizační odbor
- Bc. Petra Pospíšilová, odbor sociálních věcí
- Ing. Věra Vojnarová, oddělení kontroly
- Bc. Martin Petr, odbor komunálních služeb
- Marie Burgetová, organizační odbor
- Hana Durdilová, Městská policie Havířov
jmenuje
k datu 1. 1. 2017 členy likvidační komise pro majetek města:
- Jarmila Holišová, organizační odbor
- Lenka Miklová, odbor správy a rozvoje majetku
- Kristina Jančarová, odbor školství a kultury
- Lydie Jatělová, organizační odbor
- Miroslava Lepíková, odbor sociálních věcí
- Ing. Věra Vojnarová, oddělení kontroly
- Veronika Bukovanská, odbor komunálních služeb
- Marie Burgetová, organizační odbor
- Hana Durdilová, Městská policie Havířov
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2623/54RM/2016 - Informativní zpráva o čerpání rozpočtovaných výdajů schváleného
rozpočtu OSRM pro rok 2016_________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o čerpání rozpočtovaných výdajů schváleného
rozpočtu OSRM pro rok 2016 dle důvodové zprávy
2624/54RM/2016 - OŘ/30/OSRM/2016 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku,
vč. smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III a Přílohy
č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 89.484,60 Kč bez DPH
(108.276,37 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -282.529,01 Kč bez DPH
(-341.860,10 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 související
s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 na provedení
stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku, vč. smuteční síně“ v rozsahu
bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností RIDERA – HORSTAV, hřbitov
Havířov“, IČO: 45192464
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1. 9. 2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016
ze dne 1. 9. 2016
Z: vedoucí OSRM
T: 12/2016
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2625/54RM/2016 - VZ/336/OSRM/16 – „Multifunkční hřiště Havířov – Životice“
(číslo stavby 15021) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________
Rada města Havířova
rozhodla
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ/336/OSRM/16 – „Multifunkční hřiště Havířov – Životice “ (číslo stavby
15021) od společnosti EUROVIA CS, a.s., o.z. Morava, závod Ostrava,
Vratimovská 658/77, Ostrava – Kunčičky, 718 00, IČ: 45274924 s nabídkovou
cenou 5 897 042,41 Kč bez DPH (7 135 421,32 Kč vč. DPH)
- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu
VZ/336/OSRM/16 – „Multifunkční hřiště Havířov – Životice “ (číslo stavby
15021) takto:
2. místo: Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766,
738 01 Frýdek – Místek, IČ: 45193118 s nabídkovou cenou
5 988 000,00 Kč bez DPH (7 245 480,00 Kč vč. DPH)
3. místo: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň,
IČ: 27967638 s nabídkovou cenou 7 481 503,98 Kč bez DPH
(9 052 619,82 Kč vč. DPH)
4. místo: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín,
IČ: 25560191 s nabídkovou cenou 7 875 481,30 Kč bez DPH
(9 529 332,37 Kč vč. DPH)
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ/336/OSRM/16 – „Multifunkční hřiště Havířov - Životice “
(číslo stavby 15021)
ukládá
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/336/OSRM/16 –„Multifunkční hřiště
Havířov – Životice “ (číslo stavby 15021)
Z: vedoucí OSRM
T: 12/2016
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2626/54RM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 18.11.2016
dle přílohy
2627/54RM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace
(ITI) – změny______________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace
na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1
Z: vedoucí OSRM
T: prosinec 2016
2628/54RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
ZŠ M. Kudeříkové__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace, IČO: 62331248 pronájem části nemovité věci podnikající fyzické
osobě, paní Jarmile Bardoňové, se sídlem Marušky Kudeříkové 1142/5, 736 01,
Havířov-Město, IČO: 74777823, za podmínek:
předmět nájmu:
výše nájmu:
výměra prostor:
doba nájmu:

zřízení kanceláře účetního poradce
287 Kč/m²,
27 m²,
od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou, s dvouměsíční
výpovědní lhůtou
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2629/54RM/2016 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního majetku___
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město
Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271), pořízení investičního
majetku v pořizovací ceně cca 89 419 Kč včetně DPH:
- myčka nádobí ZKU 10 s dávkovači
2630/54RM/2016 - Nezařazení spolku Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský
kraj do komunitního plánování sociálních služeb v Havířově_______________
Rada města Havířova
neschvaluje
zařazení Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem
Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 036 32 661 do komunitního
plánování sociálních služeb na území města Havířova včetně vyjádření potřebnosti
a podpory sociálním službám dle přílohy č. 1
2631/54RM/2016 - Udělení souhlasu se záměrem výstavby podporovaných bytů_______________
Rada města Havířova
souhlasí
se záměrem výstavby podporovaných pečovatelských bytů pro seniory a
zdravotně postižené občany na pozemku parc. č. 1654/48, 1654/49, 1654/50 a
1654/51, k.ú. Šumbark, jehož investorem a realizátorem bude společnost OMEGA
apartment s.r.o. se sídlem Havířov-Šumbark, Smrková 561/16, IČ: 052 84 406.
2632/54RM/2016 - Udělení souhlasu k projektu PORTAVITA - sociální bydlení v Havířově_____
Rada města Havířova
souhlasí
se záměrem vybudování sociálního bydlení v lokalitě Havířov – Prostřední Suchá
v rámci projektu „PORTAVITA - sociální bydlení v Havířově“, jehož realizátorem
bude Spolek PORTAVITA se sídlem Havířov-Šumbark, Nám. T. G. Masaryka
840/4, IČ: 22611908.
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2633/54RM/2016 - Nezařazení PM Seniors s.r.o. do komunitního plánování sociálních služeb
v Havířově_________________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
zařazení společnosti PM Seniors s.r.o. se sídlem Jílová 1580/2,
736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 039 01 939, do komunitního plánování
sociálních služeb na území města Havířova dle přílohy č. 1
2634/54RM/2016 - Nezařazení spolku CENTROM z. s. do komunitního plánování sociálních
služeb v Havířově___________________________________________________
Rada města Havířova
neschvaluje
zařazení spolku CENTROM z. s. se sídlem Sirotčí 765/45A,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 696 10 371 do komunitního plánování sociálních
služeb na území města Havířova včetně vyjádření potřebnosti a podpory sociální
službě Domu na půl cesty v Havířově dle přílohy č. 1
2635/54RM/2016 - Zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově od 1.1.2017 do 31.12.2017
prostřednictvím Oblastního spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a,
734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458
2. poskytnutí daru z majetku statutárního města Havířova, a to motorové vozidlo
Škoda Octavia, RZ 3T6 7177, VIN: TMBGP41U722604087, inventární číslo
600002260027, rok výroby: 2002, pořizovací cena: 615 000,60 Kč, zůstatková
cena: 5 567,60 Kč, Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a,
734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458
3. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 ve výši
358 300 Kč Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a,
734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458 z OJ 3 na zřízení služby
„Senior doprava“ v Havířově od 1.1.2017 do 31.12.2017
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřit
1. náměstkyni primátora pro sociální rozvoj podpisem darovací smlouvy
Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2016
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2. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016
2636/54RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)
finanční dar ve výši 10 000 Kč od JUDr. Zdeňka Klimeše, IČO: 11564849
a Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, IČO: 71457259, advokátní kancelář,
Horní 2a/1433, 736 01 Havířov-Město, na pořízení materiálního vybavení
a úhradu dalších nákladů (např. cestovného) souboru „Mali Błędowianie“,
2. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 00297488)
finanční dar ve výši 5 000 Kč od A1 PRO TRADE SERVICE LTD, odštěpný
závod, Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 02834871 na podporu
vzdělávacího programu „Začít spolu“, na pořízení materiálního vybavení
do Centra aktivit
2637/54RM/2016 - Návrh na stanovení platu ředitelům MŠ E. Holuba, MŠ Mládí, MŠ Přímá,
ZŠ Gorkého, ZŠ a MŠ Na Nábřeží a ZŠ Žákovská od 1. 1. 2017_____________
Rada města Havířova
stanoví
plat řediteli příspěvkové organizace:
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
Bc. Yvettě Polákové
2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 Ivetě Palowské
3. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
Bc. Leoně Novákové
4. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
Mgr. Igoru Zaťkovi
5. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková
Organizace PaedDr. Svatopluku Novákovi
6. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Mgr. Danu Stankuši
od 1. 1. 2017 dle přílohy č. 1
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ukládá
vyhotovit a předat platový výměr výše jmenovaným ředitelům mateřských
škol a základních škol
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016
2638/54RM/2016 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni statutárního
orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska volného času____
Rada města Havířova
bere na vědomí
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 2016, dle přílohy č. 1
schvaluje
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:
1. Bc. Miroslavu Tureckou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
2. Bc. Zuzanu Novákovou
Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí,
Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
3. Danu Tomicovou
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
4. Bc. Yvettu Polákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace
5. Bc. Drahomíru Smejkalovou
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
6. Evu Kubeczkovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
7. Mgr. Blanku Gelnarovou
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
8. Ivetu Palowskou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
9. Bc. Renatu Slowikovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
10. Bc. Světluši Svobodovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace
11. Bc. Zdeňku Hýžovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
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12. Bc. Leonu Novákovou
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace
13. Ingrid Kysuckou
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
14. Bc. Šárku Hofrichtrovou
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
15. Mgr. Michaelu Durdiakovou
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
16. Hanu Santariusovou
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
17. Bc. Janu Šenkovou
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace
18. Hanu Binarovou
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
19. Taťánu Korpesiovou
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60
20. Janu Lengsfeldovou
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace
21. Ing. Vieru Horváthovou
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace
22. Mgr. Tomáše Ptáčka
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
23. Mgr. Moniku Gelnarovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace
24. Mgr. Dagmar Kondělkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
25. Mgr. Igora Zaťka
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
26. PaedDr. Václava Hujera
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
27. Mgr. Jiřího Kotašku
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
28. Mgr. Petru Židkovou
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
29. Mgr. Jiřího Brabce
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,
příspěvková organizace
30. Mgr. Alenu Kubíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
31. Mgr. Ivu Badurovou
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
32. Mgr. Elišku Tomíčkovou
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,
příspěvková organizace

36

USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

33. PaedDr. Svatopluka Nováka
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace
34. Mgr. Romana Kaderku
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace
35. MVDr. Martina Svobodu
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
36. Mgr. Blanku Helštýnovou
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková
organizace
37. Mgr. Dana Stankuše
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
38. Bc. Evu Kiedroňovou
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
2639/54RM/2016 - Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční bohoslužba“__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Apoštolské církve, sboru Havířov, IČO 63024829, o prodloužení hudební
produkce a mluveného slova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
schvaluje
konání akce Půlnoční bohoslužba pod širým nebem na náměstí Republiky
v Havířově dne 24. 12. 2016 v době od 22:00 hod. do 23:00 hod. Apoštolské
církvi, sboru Havířov, IČO 63024829
2640/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních
škol v Havířově_____________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
v Havířově ve znění dodatku č. 4/2012, dle přílohy č. 1
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2641/54RM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených statutárním městem Havířov_____________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1
2642/54RM/2016 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích:
a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie:
- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“
1. MUDr. Waldemara Bocková
- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní vysoce profesionální péči
a lidský přístup k pacientům
2. MUDr. Bronislav Firla
- jmenovaný obdrží ocenění za vysoce odbornou a zároveň laskavou
péči o onkologické pacienty chirurgického oddělení Nemocnice
s poliklinikou Havířov, p. o.
- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“
1. Kolektiv dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v Havířově
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dobrovolnou činnost, kterou
se zasloužil o pomoc pro své spoluobčany, jejichž zdravotní problém,
stáří nebo životní osud pomoc vyžadují
2. Kolektiv pracovníků SANTÉ - centra ambulantních a pobytových
sociálních služeb
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobě kvalitní péči,
zavádění moderního přístupu v sociální práci zahrnujícího různé formy terapií
a aktivizace klientů vedoucích ke zlepšení jejich uplatnění v každodenním
životě a za dosažení vynikajících úspěchů v celostátních soutěžích
b) Kulturní oblast – kategorie:
- „Osobnost kultury“
1. Antonín Válek
- jmenovaný obdrží ocenění za úspěch na mezinárodní úrovni a propagaci
města Havířova i tvorby havířovských autorů
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2. Mgr. A. Martin Kuchař
- jmenovaný obdrží ocenění za úspěch na mezinárodní úrovni a dlouholetou
nezištnou odbornou pomoc v oblasti výtvarného umění, vč. pasportizace
uměleckých předmětů ve městě Havířově
- „Talent“
1. Valerie Kaňová, zpěv, tanec, hra na klavír
- jmenovaná obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních
i mezinárodních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
2. Michaela Hoppová, zobcová flétna
- jmenovaná obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních
i mezinárodních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
3. Klarinetové kvarteto ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov
- jmenovaný soubor obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků
v celostátních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie:
- „Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
JUDr. Vilém Slezák
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou systematickou a komplexní
práci s dětmi a mládeží, kterým věnuje svůj volný čas
d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit:
Imrich a Jarmila Bitterovi
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní ochranu
volně žijících živočichů
e) Sportovní oblast - kategorie:
- „Sportovec roku“ - s členěním dle skupin:
- žáci - jednotlivci
1. Radek Dvořák (sportovní aerobik, Maniak Aerobik Havířov, z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města
Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
2. Šimon Myslivec (tenis, Tenisový klub Havířov, z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- žáci - družstvo
1. SKST Baník Havířov (stolní tenis)
(Gabriela Štěpánová, Klára Witoszová)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost - jednotlivci
1. Matěj Siwiec (stolní tenis, SKST Baník Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2. Kryštof Wlosok (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost/kadeti - družstvo
1. BK Havířov (basketbal)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
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2. SKST Baník Havířov (stolní tenis)
(Vojtěch Rozínek, Michal Mikolašík, Jan Górecki, Matěj Siwiec)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- junioři - jednotlivci
1. Tomáš Buček (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2. Lukáš Ožana (atletika - běh, Atletický oddíl Slavia Havířov, z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
3. Andrea Šplíchalová (vodní lyžování, Vodní lyžování a wakeboarding
Havířov z. s.)
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
na republikové i mezinárodní úrovni
- junioři – družstvo
1. Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města
Havířova na národní i mezinárodní úrovni
2. Mažoretky KALA při MKS Havířov (mažoretkový sport)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města
Havířova na národní i mezinárodní úrovni
- dospělí - jednotlivci
1. Michal Koběrský (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města
Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
2. Pavel Maslák (atletika - běh, Dukla Praha)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města
Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- dospělí - družstvo
1. Billiard club Havířov A (biliard)
(Miroslav Bača a Ivo Gazdoš)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2. FK Gascontrol Havířov, z. s. (fotbal - ženy)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- handicapovaní sportovci
Ivan Karabec, (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
na republikové i mezinárodní úrovni
- „Trenér“
1. Bc. Ivana Kožmínová, (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.)
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti dlouholetou úspěšnou systematickou práci s dětmi a mládeží a dlouhodobé
dosahování úspěšných výsledků v práci se sportovci
2. Radomír Zábranský, (fotbal, FK Gascontrol Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných
výsledků se svými svěřenkyněmi
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- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“
Otto Polák
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní záslužnou práci v oblasti sportu
a tělovýchovy, významný přínos v oblasti sportovní gymnastiky, její rozvoj
a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
2. udělení Ceny města pro rok 2016:
1. Mgr. Josefu Guňkovi (in memoriam)
- za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti BESIP
2. Mgr. Aleně Přehnilové
- za významný přínos v oblasti pohybové výchovy, především moderní
Gymnastiky a jejím rozvoji a vynikající reprezentaci města Havířova na
národní i mezinárodní úrovni.
2643/54RM/2016 - Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní
dotace a dary_______________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 z mimosportovní sféry:
1. společnosti KAFIRA o.p.s., IČO 26588773, ze dne 7. 10. 2016,
2. Okresní organizace ČSŽ Havířov, IČO 03838871, ze dne 12. 10. 2016
dle důvodové zprávy
schvaluje
1. poskytnutí dotací v mimosportovní sféře z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace
a dary – Rezervy k rozdělení, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- 20 000 Kč společnosti KAFIRA, o.p.s., IČO 26588773, na činnost registrované
sociální služby sociální rehabilitace s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo
do 31. 12. 2016
- 2 700 Kč Okresní organizaci ČSŽ Havířov, IČO 03838871, na projekt
„Účast folklorního souboru Havířovské Babky na Festivalu Pieśni Śląskiej im.
Józefa Piecki“ s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 22.02.2016 usn.č. 402/10ZM/2016
Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016
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doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
žádosti ze sportovní sféry:
1. Basketbalového Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, ze dne 16.09.2016
o poskytnutí dotace na rok 2016,
2. FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, ze dne 14.09.2016, o poskytnutí
dotace na rok 2016,
3. FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, ze dne 29.09.2016, o navýšení
poskytnuté dotace na rok 2016,
4. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345,
ze dne 12.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu
basketbalu MLÁDEŽ,
5. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345,
ze dne 12.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu
basketbalu MUŽI dle důvodové zprávy
žádosti z mimosportovní sféry:
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896,
ze dne 16. 11. 2016, o poskytnutí dotace na rok 2016,
2. Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvkové organizace, IČO 68321261, ze dne 14. 10. 2016, o navýšení
poskytnuté dotace,
3. Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., IČO 25353446,
ze dne 22. 8. 2016, o navýšení dotace poskytnuté na rok 2016
dle důvodové zprávy
schválit
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy
k rozdělení, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- 15 000 Kč Basketbalovému Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311,
na činnost klubu v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo
do 31. 12. 2016
- 15 000 Kč FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, na činnost klubu
v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016
- 53 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
IČO 00844896, na projekt „Pořízení elektrického polohovatelného křesla
pro oddělení klinické hematologie“ s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo
do 31. 3. 2017
2. navýšení dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy
k rozdělení rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, o 15 000 Kč na činnost klubu
v roce 2016, na celkovou částku 155 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude
dosaženo do 31. 12. 2016
- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345,
o 15 000 Kč na činnost oddílu basketbalu MLÁDEŽ v roce 2016, na celkovou
částku 405 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016
- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345,
o 15 000 Kč na činnost oddílu basketbalu MUŽI v roce 2016, na celkovou
částku 115 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016
- škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové
organizaci, IČO 68321261, o 25 000 Kč na projekt „Řemeslo bez hranic“
na celkovou částku 50 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo
do 31. 12. 2016
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- Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s., IČO 25353446,
o 50 000 Kč na projekt „Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL
Havířov“, na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude
dosaženo do 31. 12. 2016
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
Havířova dne 22. 2. 2016 usn.č. 402/10ZM/2016
4. uzavření dodatků k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se subjekty
uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení
2644/54RM/2016 - Žádost o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu dotací poskytnutých
na pořízení zdravotechniky a termínu předložení vyúčtování – NsP_________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu
schválit
1. prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu dotací poskytnutých
Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o., IČO 00844896, na zakoupení
zdravotechniky, dle usnesení ZMH ze dne 14.9.2015, usn. č. 255/6ZM/2015 a
následně 14.12.2015, usn. č. 334/8ZM/2015 a usnesení ZMH ze dne 27.6.2016,
usn. č. 482/12ZM/2016, do 30.6.2017 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování těchto dotací do 31.8.2017
2. uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným s Nemocnicí s poliklinikou
Havířov, p. o., na základě usnesení ZMH uvedených v bodě 1. tohoto usnesení
2645/54RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ Žákovská_______________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230)
poskytovatel dotace:
název operačního programu:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Výzkum, vývoj, vzdělávání
Výzva č. 02_16_022: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Škola pro dítě ZŠ Žákovská Havířov
1 121 800 Kč
bez spoluúčasti
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2646/54RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ M. Kudeříkové__________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace
(IČO: 62331248)
poskytovatel dotace:
název programu:
výzva:
název projektu:
požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Integrovaný regionální operační program
47 Infrastruktura základních škol (SVL)
„Výuka na počítačích moderně“
2 520 000 Kč
280 000 Kč

2647/54RM/2016 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 86. – 101.
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit
a) rozpočtová opatření č. 86. – 101., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 79. – 101. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2016:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

1 727 316,78
933 130,15
41 005,03
3 500,00
749 681,60

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

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

1 625 193,35
1 322 185,56
866,35
26 813,63
504,13
50,00
217 377,61
5 954,87
276 417,85
220 806,47
79 302,10
485 292,18
8 800,37

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
Ostatní dotace a dary
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303 007,79
1 104,00
1 046,00
993,00
1 263,00
1 042,00
799,00
1 470,05
1 197,00
1 740,00
945,00
2 808,26
1 021,00
1 002,00
1 099,00
825,00
819,00
738,00
672,00
918,00
720,00
3 928,44
3 585,00
3 664,60
4 165,18
3 789,22
2 534,64
2 885,00
3 304,21
4 335,24
3 695,40
3 432,00
6 043,38
6 846,40
1 864,94
2 764,00
1 115,40
4 067,64
2 763,01
38 270,44
19 316,33
39 267,36
15 354,84

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

35 973,00 tis. Kč
30 820,81 tis. Kč
37 000,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

-102 123,43
+395 029,74
-498 194,74
+1 041,57

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2648/54RM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření
za období leden – září 2016___________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí Zápis z kontroly hospodaření dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za období leden – září 2016,
dle Přílohy č. 1
2649/54RM/2016 - Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.__
Rada města Havířova
schvaluje
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění přílohy č. 2
2650/54RM/2016 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - uložení pokuty
za správní delikt____________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o nepodání správní žaloby odborem právních služeb u Krajského soudu
v Brně proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
29.9.2016, č.j. ÚOHS-R0046/2016/VZ-39868/2006/323/ZSř, kterým byl zamítnut
rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
22.1.2016 č.j. ÚOHS-SO359/2014/VZ-02798/2016/512/MHr
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
1. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 22.1.2016,
č.j. ÚOHS-SO359/2014/VZ-02798/2016/512/MHr, potvrzeného rozhodnutím
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29.9.2016, č.j. ÚOHSR0046/2016/VZ-39868/ 2006/323/ZSř, které nabylo právní moci dne 30.9.2016,
a kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:
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- rozhodl, že se statutární město Havířov dopustilo správního deliktu podle
§ 120 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, u veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech ve
vlastnictví města Havířov“ a
- uložil za tento správní delikt podle § 120 odst. 2 písm. a)
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
pokutu ve výši 1 500 000 Kč se splatností do dvou měsíců od nabytí právní
moci výše uvedeného rozhodnutí
2. uplatnění náhrady škody do 31.12.2016 ve výši zaplacené pokuty 1 500 000 Kč
vůči Městské realitní agentuře, s.r.o., IČO 64084744, z titulu její odpovědnosti
jako administrátora veřejné zakázky, nebude-li prokázáno zavinění zaměstnanců
Magistrátu města Havířova na vzniku škody
2651/54RM/2016 - Žádost Okresního fotbalového svazu Karviná o bezplatný pronájem
nebo slevu z nájmu Sportovní haly Žákovská____________________________
Rada města Havířova
bere na

vědomí

žádost o bezplatný pronájem nebo slevu z nájmu Sportovní haly Žákovská
dle přílohy
schvaluje
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
(IČO: 00306754) poskytnutí 50% slevy z nájmu prostor ve Sportovní hale
Žákovská za účelem pořádání turnajů mládeže Okresního fotbalového svazu
v termínech: dne 20. 11., 3. 12., 18. 12. 2016, 21. 1., 4. 2., 4. 3. 2017,
od 8:00 do 14:00 hod. a uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor ve
Sportovní hale Žákovská č. 129/SSRZ/2016
2652/54RM/2016 - Souhlas zřizovatele s pořízení dlouhodobého majetku a použitím
fondu investic Domova 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 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši
160.000,- Kč na pořízení pohybového trenažéru motomed pro zdravotní útvar
střediska Luna
Z: ředitel DsH, p.o.
T: březen 2017
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2653/54RM/2016 - Návrhy řešení budoucí organizace provozu domovů se zvláštním režimem
ve vlastnictví statutárního města Havířova______________________________
Rada města Havířova
b e r e

n a

v ě d o m í

návrh řešení budoucí organizace provozu domovů se zvláštním režimem
ve vlastnictví statutárního města Havířova v souvislosti s realizací stavby
č. 15031 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem“
- zřízení samostatného stravovacího a prádelenského provozu v novém objektu
na ulici Mánesova.
Z: ředitel DsH,
vedoucí OSV
2654/54RM/2016 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního a s pořízením investičního majetku__________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985,
se sídlem Hlavní tř. 246/31a, Havířov – Město:
1. pořízení investičního majetku – projektor Epson EB-G7800 v předpokládané
pořizovací ceně 96.800Kč včetně DPH formou zapojení investičního fondu
příspěvkové organizace
2. pořízení investičního majetku – 4 zesilovače: 2 typ CROWN XTi 2002
a 2 typ CROWN XTi 4002 v celkové pořizovací hodnotě 95.000 Kč včetně
DPH formou zapojení investičního fondu příspěvkové organizace
3. pořízení investičního majetku – 2 mixážní pulty Yamaha TF3, 1 mixážní
pult Yamaha TF1v celkové předpokládané ceně 309.950 Kč včetně DPH formou
zapojení investičního fondu příspěvkové organizace
4. pořízení investičního majetku – 1 kopírovací stroj v pořizovací ceně 72.600 Kč
včetně DPH formou zapojení investičního fondu příspěvkové organizace
5. převod finanční částky 574.350 Kč z rezervního fondu do fondu investic
2655/54RM/2016 - Souhlas s pronájmem svěřeného majetku za účelem krátkodobého využívání
Rada města Havířova
uděluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985 souhlas
s pronájmem svěřeného majetku za účelem krátkodobého užívání, které přesáhne
10 hodin týdně/1 nájemce
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2656/54RM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5
písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na části pozemku
parc.č. 1266 v k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy č. 1 a 2
2657/54RM/2016 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2017_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném
poměru, paušální částkou pro r. 2017 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
2658/54RM/2016 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.1.2017________________
Rada města Havířova
stanoví
1. celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova,
mimo zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné
práce), na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
zaměstnance zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných
projektů města, s účinností od 1.1.2017 na 322 zaměstnanců
2. celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2017
na max. 350 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu
města Havířova
mění
usnesení č. 1903/41RM/2016 ze dne 18.5.2016, které nově zní:
„schvaluje přechodné zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města
Havířova o 1 zaměstnance po dobu realizace projektů „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov“ a „Zvyšování kompetencí zaměstnanců
prostřednictvím vzdělávání“, tj. do 30.9.2018
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2659/54RM/2016 - Jmenování člena Občanské komise č. 3 pro část města Havířov-Dolní Suchá
Rada města Havířova
jmenuje
paní Lenku Hargašovou do funkce členky občanské komise č. 3 pro část města
Havířov-Dolní Suchá od 7. 12. 2016
ukládá
informovat předsedkyni občanské komise č. 3 pro část města Havířov-Dolní Suchá
o tomto rozhodnutí Rady města
Z: vedoucí OKP
T: 12/2016
2660/54RM/2016 - Nastoupení náhradníka______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova pana Bc. Marka Plawného
z volební strany Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
ke dni 6.12.2016
osvědčuje
že dnem 7.12.2016 se stal členem Zastupitelstva města Havířova pan
Ing. Bohuslav Niemiec z volební strany Křesťanská a demokratická
unie-Československá strana lidová
ukládá
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova panu
Ing. Bohuslavu Niemiecovi
Z: vedoucí KP
T: 19.12.2016
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USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

2661/54RM/2016 - Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 19.12.2016____
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 19. prosince 2016 od 13:00 hod. v Kulturním
domě RADOST, dle přílohy s doplněním

Bc. Daniel PAWLAS v. r.
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Havířova
konané dne 07.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/110 646/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

12.12.2016

USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.12.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 55. schůzi Rady města Havířova, konané dne 09.12.2016
2662/55RM/2016 - Zvolení ověřovatele 55. schůze RMH, konané dne 09.12.2016
2663/55RM/2016 - Schválení pořadu 55. schůze RMH, konané dne 09.12.2016
2664/55RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ - rozhodnutí o námitkách
2665/55RM/2016 - Návrh úpravy programu pro 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 19.12.2016
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USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.12.2016

USNESENÍ

z 55. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.12.2016
2662/55RM/2016 - Zvolení ověřovatele 55. schůze RMH, konané dne 09.12.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 55. schůze Rady města Havířova,
konané dne 09.12.2016
paní Mgr. Janu FEBEROVOU
2663/55RM/2016 - Schválení pořadu 55. schůze RMH, konané dne 09.12.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 55. schůze Rady města Havířova, konané dne 09.12.2016
dle přílohy
2664/55RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ - rozhodnutí o námitkách________
Rada města Havířova
bere na vědomí
obsah námitek stěžovatele Sanatherm s.r.o., sídlem Elgartova 497/12, 614 00
Brno, IČO: 29306680, proti úkonům zadavatele dle § 48 odst. 1 a § 147 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky
OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního
města Havířov – III. Etapa“ doručených dne 5.12.2016 ve znění přílohy č. 1
rozhodla
o odmítnutí námitek stěžovatele Sanatherm s.r.o., sídlem Elgartova 497/12, 614 00
Brno, IČO: 29306680, proti úkonům zadavatele dle § 48 odst. 1 a § 147 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky
OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního
města Havířov – III. Etapa“ z důvodů uvedených v příloze č. 2
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USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.12.2016

pověřuje
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomku a správu majetku,
podpisem rozhodnutí o odmítnutí námitek proti úkonům zadavatele dle § 48 odst.
1 a § 147 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veřejné
zakázky OŘ/65/MRA/16 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“
ukládá
odeslat rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovateli a informaci o podaných
námitkách všem uchazečům
Z: ředitel společnosti
MRA, s.r.o.
T: 15.12.2016
2665/55RM/2016 - Návrh úpravy programu pro 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 19.12.2016_____________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
které se bude konat dne 19. prosince 2016 od 13:00 hod. v Kulturním
domě RADOST, dle přílohy.

Bc. Daniel PAWLAS
primátor města

Ing. Karel ŠLACHTA
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj
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USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Havířova
konané dne 09.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/112 550/2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

27.12.2016

USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

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

PŘEHLED USNESENÍ

přijatých na 56. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.12.2016
2666/56RM/2016 - Zvolení ověřovatele 56. schůze RMH, konané dne 21.12.2016
2667/56RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů z 53. schůze RMH, konané dne 30.11.2016,
54. schůze RMH, konané dne 07.12.2016 a z 55. schůze RMH,
konané dne 09.12.2016
2668/56RM/2016 - Schválení pořadu 56. schůze RMH, konané dne 21.12.2016
2669/56RM/2016 - Přijetí bezpečnostních opatření
2670/56RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově - V. čerpání
2671/56RM/2016 - Zpráva o ceně tepla pro rok 2017
2672/56RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
2673/56RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
2674/56RM/2016 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě
na ul. Tesařská 1/321 v Havířově-Městě
2675/56RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ - rozhodnutí o vyloučení
dodavatele z účasti v řízení
2676/56RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“
- rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky
2677/56RM/2016 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2017
2678/56RM/2016 - Cena pro stočné na rok 2017
2679/56RM/2016 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro
nakládání s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2017
2680/56RM/2016 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2017 Technických služeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)
2681/56RM/2016 - Návrh „NAŘÍZENÍ, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu“
2682/56RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
MŠ Moravská
2683/56RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů
2

USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

2684/56RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – opakovaná žádost
– Silvie Kardohelyiová
2685/56RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Olga Stříbrná
2686/56RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů
2687/56RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Daniel Turek
a Monika Turková
2688/56RM/2016 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Ivana Boxanová
2689/56RM/2016 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2008/162, k.ú. Šumbark
2690/56RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice
2691/56RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,
k.ú. Šumbark
2692/56RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město
2693/56RM/2016 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2130/1, k.ú. Havířov-město
dohodou
2694/56RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Advanced
World Transport a.s.
2695/56RM/2016 - Zřízení pozemkových služebností k.ú. Bludovice, k.ú. Havířov – město,
k.ú. Prostřední Suchá
2696/56RM/2016 - Návrh na zastavení přípravy výstavby multifunkčního hřiště v Dolní Suché
2697/56RM/2016 - Stanovení nové výše pachtovného
2698/56RM/2016 - Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby města Havířova
2699/56RM/2016 - VZ/228/OSRM/16 „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
(číslo stavby 6027) – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č. 810/OSRM/2016
2700/56RM/2016 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016
2701/56RM/2016 - Podrobná informace k Výzvě č. 13/2016 v rámci Národního programu
Životní prostředí – podpora alternativních způsobů dopravy (elektromobily)
2702/56RM/2016 - Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) – informativní
zpráva
2703/56RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov
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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

2704/56RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o grant z Evropské unie příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov
2705/56RM/2016 - Žádost o změnu smlouvy o nájmu nemovitosti s Vysokou školou sociálně
správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.
2706/56RM/2016 - Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy výstavby Sportovního
centra talentované mládeže stolního tenisu - SKST Baník Havířov
2707/56RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací ZŠ
a MŠ Selská
2708/56RM/2016 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených v období
červen-listopad 2016
2709/56RM/2016 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016
2710/56RM/2016 - ZPŘ/254/OSRM/16 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem – projektová dokumentace“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru
a o uzavření smlouvy
2711/56RM/2016 - Stavba „Kino Centrum Havířov“ – odvolání proti rozhodnutí soudu I. stupně
2712/56RM/2016 - Komise bytová Rady města Havířova – změna statutu
2713/56RM/2016 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2017
2714/56RM/2016 - Návrh odborové organizace na změnu formy stravování zaměstnanců
2715/56RM/2016 - Změny v povodňové komisi
2716/56RM/2016 - Změna pověření k podepisování dokumentů
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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

USNESENÍ

z 56. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.12.2016
2666/56RM/2016 - Zvolení ověřovatele 56. schůze RMH, konané dne 21.12.2016______________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 56. schůze Rady města Havířova,
konané dne 21.12.2016
paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU
2667/56RM/2016 - Zprávy o ověření zápisů z 53. schůze RMH, konané dne 30.11.2016,
54. schůze RMH, konané dne 07.12.2016 a z 55. schůze RMH,
konané dne 09.12.2016_______________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci ověřovatelů zápisů z 53. schůze RMH, konané dne 30. listopadu 2016,
z 54. schůze RMH, konané dne 07. prosince 2016 a zprávu z 55. schůze RMH,
konané dne 09. prosince 2016
2668/56RM/2016 - Schválení pořadu 56. schůze RMH, konané dne 21.12.2016________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 56. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.12.2016
dle upravené přílohy
2669/56RM/2016 - Přijetí bezpečnostních opatření_______________________________________
Rada města Havířova
ukládá
zajistit instalaci mobilních technických zábran proti nájezdu nákladního vozidla
do prostoru vánočního městečka na nám. Republiky v Havířově-Městě
Z: vedoucí OKS
T: 21.12.2016
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z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

2670/56RM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově - V. čerpání_______________________
Rada města Havířova
doporučuje
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 období leden - listopad 2016 dle důvodové zprávy
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova ve výši 35 000,- Kč
na pořízení 2 ks navigačního a komunikačního systému – RescueNavigator
pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město a Havířov-Životice
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 I. na rok 2017
2671/56RM/2016 - Zpráva o ceně tepla pro rok 2017______________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o ceně tepla pro rok 2017 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
2672/56RM/2016 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu bytů,
prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách______________
Rada města Havířova
schvaluje
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu
bere na vědomí
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností
Městská realitní agentura, s.r.o., jednotlivým nájemcům na základě
samostatného usnesení rady města s účinností od 1.12.2016 a 15.12.2016
dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách, dle přílohy č. 3
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USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

2673/56RM/2016 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv
k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva nebude
uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:
1. Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov- Město,
pořadí žadatelů: …………………………………
2. Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,
Havířov-Podlesí, pořadí žadatelů: …………………………………,
3. Byt č. 62 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ………………………………….
4. Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1081/10, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: …………………………………,
5. Byt č. 18 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 998/52, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ………………………………….
6. Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 282/1a, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: ………………………………….
7. Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ………………………………….
8. Byt č. 8 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Jarošova 749/4b, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ………………………………….
9. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1017/7, Havířov-Město,
pořadí žadatelů: …………………………………
10. Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Podlesí,
pořadí žadatelů: ………………………………….
11. Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 272/21, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ………………………………….
12. Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ………………………………….
13. Byt č. 14 o velikosti 1+4 na ulici Generála Svobody 273/19, Havířov-Šumbark,
pořadí žadatelů: ………………………………….
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek záměru
pronájmu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 1.1.2017

7

USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

2674/56RM/2016 - Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě
na ul. Tesařská 1/321 v Havířově-Městě________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v domě
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě, ve znění dle přílohy, s úpravami
dle připomínek RMH
ukládá
1. Společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. předkládat radě města návrh
usnesení na přidělení uvolněného bytu na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě
v souladu se schválenými Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově - Městě.
2. Společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zaslat žadatelům uvedeným
v pořadníku na obecní byty v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě
oznámení o změně způsobu přidělování bytů.
Z: ředitel MRA s.r.o.
T: 1.1.2017
2675/56RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“ - rozhodnutí o vyloučení
dodavatele z účasti v řízení___________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
o vyloučení společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 00014915, a společnosti Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ: 28315669, z účasti v zadávacím řízení OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken
v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“, a to
pro nesplnění zadávacích podmínek v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných
v příloze č. 1 tohoto materiálu.
pověřuje
Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s doplněním odůvodnění vyloučení uchazeče a
poučení uchazeče
ukládá
odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 22.12.2016
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2676/56RM/2016 - OŘ/65/MRA/16 – „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
Statutárního města Havířov – III. Etapa“
- rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky____________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/65/MRA/16 –
„Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov –
III. Etapa“ společnosti HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
IČ: 46678468, s nabídkovou cenou 169 897 366,58 Kč bez DPH.
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/65/MRA/16 – „Výměna
oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“
takto:
2. místo:

IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174,
627 00 Brno – Černovice, IČ: 25322257, s nabídkovou
cenou 217 721 857, 565 Kč bez DPH.

pověřuje
Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku,
podpisem smlouvy o dílo související s veřejnou zakázkou OŘ/65/MRA/16 „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov
– III. Etapa“
ukládá
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 29. 12. 2016
2. předložit smlouvu k podpisu
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 1/2017
3. ekonomickému odboru předložit návrh rozpočtového opatření na dofinancování
veřejné zakázky OŘ/65/MRA/16 - „Výměna oken v obytných domech ve
vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa“
Z: vedoucí EO
T: 11.1.2017
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2677/56RM/2016 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2017__
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou a převzatou
(pouze za převedení odpadních vod kanalizační sítí) mezi statutárním městem
Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. dle důvodové zprávy
schvaluje
1. cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1. 1. 2017 ve výši 0,31 Kč za 1 m3
(bez DPH), včetně 15 % DPH 0,36 Kč za 1 m3, za převedení odpadních vod
z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. kanalizací ve
vlastnictví statutárního města Havířov
ukládá
zajistit zveřejnění „Oznámení o cenách za odpadní vodu převzatou pro rok 2017
včetně kalkulací cen za odpadní vodu převzatou 2017“
Z: vedoucí OKS
T: 01/2017
2678/56RM/2016 - Cena pro stočné na rok 2017__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními
podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2017
dle důvodové zprávy
schvaluje
1. cenu pro stočné platnou od 1. 1. 2017 ve výši 32,45 Kč za 1 m3 (bez DPH)
a Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2017 včetně kalkulace této ceny
pro stočné dle přílohy č. 1
2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2017
provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601,
ve výši 1 789 903,00 Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit zveřejnění „Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2017 včetně kalkulace
ceny pro stočné 2017“
Z: vedoucí OKS
T: 01/2017
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2679/56RM/2016 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2017_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání s komunálním
odpadem na území města Havířova, na rok 2017 takto:
kanceláře a provozovny produkující
max. 110 litrů odpadu týdně:
max. 110 litrů odpadu za 14 dní:

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

obchody a provozovny produkující
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu týdně:
7 851,- Kč/rok bez DPH
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu za 14 dní: 3 926,- Kč/rok bez DPH
2680/56RM/2016 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2017 Technických služeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. ceník poskytovaných služeb na rok 2017 Technických služeb Havířov a.s.
dle přílohy č. 2 s tím, že u velkých zakázek budou Technické služby a. s.,
zpracovávat položkový rozpočet a řídit se cenami obvyklými pro danou lokalitu
2. uzavření dodatku č. 23 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. 19 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým se upravuje
článek IV. ceny dle přílohy č. 2
4. uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým se upravuje článek
IV. Cena díla dle přílohy č. 2
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 23 ke smlouvě
o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 19 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98
a dodatku č. 19 ke smlouvě č. 454/DHR/95
Z: vedoucí OKS
T: 12/2016
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2681/56RM/2016 - Návrh „NAŘÍZENÍ, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového
vozidla za sjednanou cenu“___________________________________________
Rada města Havířova
odkládá
schválení Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích nebo jejich určených úsecích a vydání Nařízení, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu
2682/56RM/2016 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou organizací
MŠ Moravská______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
IČO: 61988588, zastoupené ředitelkou Bc. Renatou Slowikovou, pronájem části
nemovité věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců
v období 24 měsíců po sobě jdoucích, paní PaedDr. Ivě Obermanové,
…………………………………………….., za podmínek:
účel nájmu: krátkodobé užívání učebny pro výuku anglického jazyka
doba nájmu: od 1. 1. do 30. 6. jednotlivého školního roku
2683/56RM/2016 - Mimořádná přidělení obecních bytů___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Město p. Jiřině Janoškové, t.b. ……………………….
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1,
č. 2 a č. 3 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena ve splátkách ve výši
500,- Kč/měsíc a nájemné bude hrazeno měsíčně
2. mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města
pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města manž. Ing. Ywetě Drobčinské,
t.b. …………………………………………. a Vlastimilu Drobčinskému,
t.b. ………………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
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k uvolněným bytům v majetku
ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3

města

Havířova

ze

dne

11.09.2013,

neschvaluje
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě
Havířov-Město p. Radku Konczynovi, t.b. …………………………
2684/56RM/2016 - Mimořádné přidělení obecního bytu – opakovaná žádost
– Silvie Kardohelyiová_______________________________________________
Rada města Havířova
ruší
usnesení č. 2299/49RM/2016 ze dne 14.09.2016, kterým bylo schváleno
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Silvii Kardohelyiové, t.b. …………………………
schvaluje
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v lokalitě Havířov-Město p. Silvii Kardohelyiové, t.b. ……………………..
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3
2685/56RM/2016 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Olga Stříbrná_____________________
Rada města Havířova
neschvaluje
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 9 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. Olze Stříbrné,
t.b. ……………………………..
schvaluje
přidělení obecního bytu o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby
nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě s výtahem
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Olze Stříbrné, t.b. ………………………….
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3
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2686/56RM/2016 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Marka Melníka, trvale bytem …………………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě na …………………..,
jehož nájemcem je jeho otec p. Jiří Melník
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Evy Pláničkové, trvale bytem ……………………………….
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+2 v domě na …………………….,
jehož nájemcem je její syn p. Petr Junek
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Terezy Bízikové, trvale bytem ……………………………,
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě na ………………., jehož
nájemcem je její druh p. Kamil Szotkowski
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Jakuba Slívy, trvale bytem ………………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+2 v domě na ul. …………………
jehož nájemcem je jeho matka p. Martina Slívová
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Jakuba Souška , trvale bytem ………………………………….
a p. Dominiky Souškové, trvale bytem ……………………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č.1, vel. 1+3 v domě na ul.
……………………., jehož nájemcem je jejich matka p. Monika Soušková
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. Žanety Paholíkové, trvale bytem …………………………..
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č.1, vel. 1+3 v domě na ul. ………………….
jehož nájemcem je p. Jakub Janík
2687/56RM/2016 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Daniel Turek
a Monika Turková__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 22 o vel. 1+3 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období
v domě na ul. ……………………………………. s manž. Danielem Turkem
a Monikou Turkovou, t.b. ………………………………… pod podmínkou, že.
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní řádně uzavřou u MRA,s .r.o.
splátkový kalendář na příslušenství (úroky z prodlení)
- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami
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pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude
hrazeno měsíčně
2688/56RM/2016 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Ivana Boxanová_____________
Rada města Havířova
schvaluje
prominutí části poplatku a úroku z prodlení ve výši 19.999,- Kč
p. Ivaně Boxanové, t.b. …………………………. pod podmínkou, že na základě
uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku a úroku z prodlení,
tj. 37.099,- Kč jmenovanou řádně uhrazena
2689/56RM/2016 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2008/162, k.ú. Šumbark_______________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2008/162, orná půda o výměře 4002 m2,
k.ú. Šumbark, za účelem zemědělské výroby, pro podnikatele Tadeáš Koch - Farma Stonava, se sídlem Farma Stonava č.p.1064, PSČ 735 34, IČO: 45236101

2690/56RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice___
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 604, 3009/1, 2996/6, k.ú. Bludovice,
za účelem umístění 3 ks směrových (informačních) tabulí upozorňujících na
státem chráněnou kulturní památku „Kotulova dřevěnka“ ve prospěch Muzea
Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01
Český Těšín, IČO: 002 97 488
2691/56RM/2016 - Záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,
k.ú. Šumbark______________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2026/16, 1891/6, 2044/1, 2045/1,
k.ú. Šumbark za účelem výstavby zpevněných ploch v rámci stavby„ Výstavba
řadových garáží v Havířově - Šumbarku“ o výměře cca 601 m2 ve prospěch
stavebníka – Slezského garážového parku s.r.o., se sídlem Příkrá 396/13, Lhotka,
725 28 Ostrava, IČO: 041 69 603
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2692/56RM/2016 - Pronájem části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 119, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
k.ú. Havířov – město, za účelem příjezdu k objektu na ul. Hlavní třída 32a,
Havířov – město, panu Ngoc Giap Pham, …………………………………….,
IČO: 676 60 789, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od
1. 1. 2017, za nájemné ve výši 2.280,-Kč/rok
a
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 119, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
k.ú. Havířov – město, za účelem příjezdu k objektu na ul. Hlavní třída 32a,
Havířov – město, panu Dr. Lumíru Pasekovi, CSc., …………………………….
dohodou ke dni 31. 12. 2016
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem
nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu pozemku
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017
2693/56RM/2016 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2130/1, k.ú. Havířov-město
dohodou__________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 2130/1 o výměře 10 m2,
k.ú. Havířov-město, na kterém je umístěn prodejní stánek PNS v majetku
společnosti PNS Grosso s r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1,
IČO: 48592153, a to dohodou k 31.12.2016
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc Josefa Bělicu
podpisem dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. E/280/MJP/01
Z: vedoucí OSRM
T: 31.01.2017
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2694/56RM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Advanced
World Transport a.s.________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti trpět trasu nadzemní
přípojky NN na pozemku v majetku města a to parc.č. 2759/26, k.ú. Dolní Suchá
a v právu umístit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat nadzemní
přípojku NN, v právu vstupu a vjezdu přiměřenou mechanizací a prostředky za
účelem prohlídky, údržby opravy nebo odstranění nadzemní přípojky NN v rámci
stavby „Přeložka napájecího kabelu nn“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,Kč + DPH, o výměře 48 m2 dle GP č. 1255 – 83/2016 ze dne 18.04.2016, na dobu
neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Advanced World Transport a.s.,
se sídlem: Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO: 476 75 977
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017
2695/56RM/2016 - Zřízení pozemkových služebností k.ú. Bludovice, k.ú. Havířov – město,
k.ú. Prostřední Suchá________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 797/1,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH,(o výměře 14,05 m2 – graficky označeno v GP písmenem
„A“), za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu ve výši
1.000,- Kč + DPH,(o výměře 4,61 m2 – graficky označeno v GP písmenem „B“)
dle GP č. 4147 – 46a/2016 ze dne 03.11.2016, za účelem umístění vodovodní
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.161,- Kč + DPH, (o výměře 9,29 m2)
dle GP č. 4147 – 46b/2016 ze dne 03.11.2016 a umístění plynovodní přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 7,91 m2)
dle GP č. 4147 – 46c/2016 ze dne 03.11.2016
ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 805/4, k.ú. Bludovice, jehož součástí je
budova č.p. 1119, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Josef Amruz
a Ľubomíra Amruzová, oba bytem …………………………
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 4755,
4945/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění kanalizační přípojky za
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, (o výměře 8 m2)
dle GP č. 2105 – 53/2016 ze dne 28.06.2016 ve prospěch vlastníka pozemku
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parc.č. 553/14, k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova č.p. 167, jimž ke dni
zřízení pozemkové služebnosti je Ing. Radek Pecina, bytem …………………….
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 982,
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 4.000,- Kč + DPH, (o výměře 32 m2) dle GP č. 2941 – 94/2007 ze dne
23.08.2007 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 685/2, k.ú. Dolní Datyně,
jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Ivo Židek a Blanka Židková,
oba bytem …………………………
4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 982,
k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 4.000,- Kč + DPH, (o výměře 32 m2) dle GP č. 2941 – 94/2007 ze dne
23.08.2007 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 685/4, k.ú. Dolní Datyně,
jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je Václav Kovářík, bytem ………….
5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2117,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH,(o výměře 3 m2) dle GP č. 4164 – 47/2016 ze dne 29.11.2016
a za účelem umístění splaškové kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve
výši 1.000,- Kč + DPH,(o výměře 5 m2) dle GP č. 4084 – 15/2016 ze dne
14.04.2016 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 2100/1, k.ú. Bludovice, jehož
součástí je budova č.p. 889, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
Mgr. Petr Tokarčík a Kamila Tokarčíková, oba bytem ………………………….
6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2638/2,
k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,- Kč + DPH,(o výměře 1 m2) dle GP č. 2421 – 83/2009 ze dne 22.04.2009
ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 192/3, k.ú. Prostřední Suchá, jehož
součástí je budova č.p. 421, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
Miroslav Šenk a Jana Šenková, oba bytem …………………………………..
7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 931,
k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou úhradu
ve výši 5.375,- Kč + DPH,(o výměře 43 m2) dle GP č. 1876 – 83/2000 ze dne
21.11.2000 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 1021/5, k.ú. Bludovice,
jehož součástí je budova č.p. 1121, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti
jsou Jaroslav Turoň a Miluše Turoňová, oba bytem ……………………………
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem
smluv o zřízení pozemkové služebnosti
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 06. 2017
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2696/56RM/2016 - Ukončení řízení o koupi pozemků_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
ukončení řízení o koupi pozemků
1. parc. č. 1952/3 k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře 2500 m2,
ve spoluvlastnictví: Pavla Hofrichtra, …………………………………,
a Marka Ciencialy,……………., za kupní cenu 1.875.000,- Kč, (tj. 750,-Kč/m2)
2. části parc. č. 1952/4 o výměře cca 1900 m2, dle zaměření,
ve vlastnictví: Asental Land,s.r.o., Gregorova 2582/3,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za kupní cenu 589.000,-Kč,
(tj. 310,-Kč/m2)
z důvodu vysokých nákladů na výkupy pozemků
2697/56RM/2016 - Stanovení nové výše pachtovného______________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy č. 937/OSM/2014 na energetické
rozvody VN a trafostanici VN/NN v areálu Dukla v pořizovací hodnotě
5 425 772,12 Kč s pachtýřem spol. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.,
IČO: 27826554, za podmínek:
- pachtovné ve výši 30 000,- Kč ročně bez DPH
- platba propachtovatele za zajištění provozu, kontroly, údržby a revizí
ve výši 24 000,- Kč ročně bez DPH se nemění a bude započtena s pachtovným
- pachtýř bude hradit roční pachtovné do 31. 1. kalendářního roku předem
na účet propachtovatele
- smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2017 a s automatickým
prodloužením na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- pachtýř je oprávněn poskytovat dokumentaci a další údaje související
s napojením na zařízení všem zájemcům a investorům, včetně vydání
závazného stanoviska pro stavební řízení
- ostatní podmínky pachtovní smlouvy se nemění
2. uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy č. 938/OSM/2014 na horkovody
v pořizovací hodnotě 14 394 829,92 Kč a na teplovody v pořizovací hodnotě
12 452 564,88 Kč v areálu Dukla, s pachtýřem spol. Havířovská teplárenská
společnost, a.s., IČ: 61974706, za podmínek:
- pachtovné ve výši 32 000,- Kč ročně bez DPH od 1. 1. 2017,
splatné do 31. 1. kalendářního roku předem na účet propachtovatele
- pachtýř je oprávněn poskytovat dokumentaci a další údaje související
s napojením na zařízení všem zájemcům a investorům, včetně vydání
závazného stanoviska pro stavební řízení
- ostatní podmínky pachtovní smlouvy se nemění
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pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem

dodatků č. 1 k pachtovní smlouvě č. 937/OSM/2014 a pachtovní smlouvě
č. 938/OSM/2014
Z: vedoucí OSRM
T: 28. 2. 2017

2698/56RM/2016 - Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby města Havířova_______________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a to movitých věcí pořízených z dotace dle přílohy č. 1
v pořizovací ceně 90 360,00 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města
Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí, IČO: 60337583
2699/56RM/2016 - VZ/228/OSRM/16 „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“
(číslo stavby 6027) – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č. 810/OSRM/2016__________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 810/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -22.200,- Kč bez DPH
(-26.862,- Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 810/OSRM/2016
související s bodem 1 tohoto usnesení
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 810/OSRM/2016 na provedení
stavby „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ v rozsahu bodu 1 a 2 tohoto
usnesení se společností PB SCOM s.r.o., IČO: 25397087
pověřuje
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 810/OSRM/2016 ze dne 14.10. 2016
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ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 810/OSRM/2016
ze dne 14.10.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 01/2017
2700/56RM/2016 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016______________
Rada města Havířova
schvaluje
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 812/OSRM/2016 dle Článku III
a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 317.024,31 Kč
bez DPH (383.599,41 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 812/OSRM/2016 dle Článku III
a z Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu – 227.579,06 Kč bez DPH
(- 275.370,66 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016
související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 812/OSRM/2016 na provedení stavby
„Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá“
v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností VDS, spol. s r.o.,
IČO: 451 94 980
pověřuje
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016 ze dne 19.10.2016
ukládá
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 812/OSRM/2016
ze dne 19.10.2016
Z: vedoucí OSRM
T: 01/2017
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2701/56RM/2016 - Podrobná informace k Výzvě č. 13/2016 v rámci Národního programu
Životní prostředí – podpora alternativních způsobů dopravy (elektromobily)_
Rada města Havířova
bere na vědomí
nedoporučující stanovisko porady vedení č. 106 ze dne 21.11.2016 k pořízení
elektromobilu v souvislosti s předloženou podrobnou informací k Výzvě
č. 13/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí – podpora alternativních
způsobů dopravy (elektromobily)
2702/56RM/2016 - Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) – informativní
zpráva____________________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu k Integrované teritoriální investici ostravské aglomerace (ITI).
2703/56RM/2016 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města:
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
finanční dar ve výši 1 770 Kč od RPS Czech, s.r.o., zastoupené
p. Petrem Syslem, Těšínská 236, 739 34 Šenov u Ostravy, IČO: 26874598,
na pořízení 19 ks dětských reflexních vest s logy společnosti RPS Czech, s.r.o.,
2. Mateřská škola Havířov-Město Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707)
finanční dar ve výši 2 000 Kč od paní Renaty Richter, Dolní Domaslavice 411,
739 38 Dolní Domaslavice, na pořízení 1 ks umělého vánočního stromu
2704/56RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o grant z Evropské unie příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_____________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádostí o grant příspěvkovými organizacemi města:
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1. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561)
poskytovatel:
název programu:

Evropská unie
„Projekt mobility osob/školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)
KA1 v rámci programu Erasmus+
název projektu:
„Learn english kids – Učme děti anglicky“
předpokládaná výše grantu:…………… ………cca 1 900 EUR
financování:……………………………………..bez spoluúčasti
2. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693)
poskytovatel:
název programu:

Evropská unie
Projekt mobility osob/školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)
KA1 v rámci programu Erasmus+
název projektu:
„Poznej svět, poznej sebe“
předpokládaná výše grantu:………………………cca 1 900 EUR
financování:……………………………………….bez spoluúčasti
2705/56RM/2016 - Žádost o změnu smlouvy o nájmu nemovitosti s Vysokou školou sociálně
správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost ředitelky Vysoké školy sociálně-správní, Institutu celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s., p. Bujasové o změnu nájemní smlouvy ve věci ustanovení
týkajících se provádění oprav a údržby, dle přílohy č. 1
neschvaluje
uzavření dodatku smlouvy o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 ze dne
13. 12. 2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem
Havířovem a Vysokou školou sociálně-správní, Institutem celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s. (IČO: 25840886)
pověřuje
vedoucí odboru školství a kultury, aby písemně informovala ředitelku Vysoké
školy sociálně-správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. p. Kamilu
Bujasovou o rozhodnutí Rady města Havířova
Z: vedoucí OŠK
T: leden 2017

23

USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.12.2016

2706/56RM/2016 - Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy výstavby Sportovního
centra talentované mládeže stolního tenisu - SKST Baník Havířov__________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o aktuálním stavu přípravy výstavby Sportovního centra
talentované mládeže stolního tenisu od Sportovního klubu stolního tenisu Baník
Havířov dle přílohy
2707/56RM/2016 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Selská_____________________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola
a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace (IČO: 75027577)
poskytovatel dotace:
název programu:
výzva:
název projektu:

požadovaná výše dotace:
spolufinancování:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Integrovaný regionální operační program
47 Infrastruktura základních škol (SVL)
Zkvalitnění vybavenosti ZŠ a MŠ
s polským jazykem
vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace
1 600 000 Kč
160 000 Kč

2708/56RM/2016 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených v období
červen-listopad 2016_________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu
města Havířova, které byly realizovány v období červen – listopad 2016
u organizačních jednotek (OJ), dle příloh předloženého materiálu.
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2709/56RM/2016 - 4. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016__________
Rada města Havířova
schvaluje
4. úpravu odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě, kdy celková výše
odpisů po této úpravě činí 46 853 406,99 Kč.
2710/56RM/2016 - ZPŘ/254/OSRM/16 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem – projektová dokumentace“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru
a o uzavření smlouvy________________________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o vyloučení společnosti KANIA a.s., se sídlem 702 00 Ostrava-Přívoz,
Špálova 80/9, IČO: 26817853, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/254/OSRM/16 –
„Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem – projektová
dokumentace“, neboť společností předložené doklady nesplňují zadávací
podmínky z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto materiálu
2. o výběru Společnosti „Domov Mánesova“, se sídlem
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, sestávající
ze společností ARPIK OSTRAVA s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, IČO: 47667419, a MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s., se sídlem 779 00 Olomouc, Legionářská 1085/8, IČO: 64610357
(dále jen „Společnost Domov Mánesova“), která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a splnila podmínky účasti v zadávacím řízení
ZPŘ/254/OSRM/16 – „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním
režimem – projektová dokumentace“
3. o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku ZPŘ/254/OSRM/16 – „Rekonstrukce
ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem – projektová dokumentace“
se Společností Domov Mánesova s cenou 4.879.380 Kč bez DPH
(5.904.050 Kč včetně DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek
proti rozhodnutí o vyloučení a o výběru
pověřuje
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu podpisem
smlouvy
ukládá
1. odeslat oznámení o vyloučení a o výběru
Z: vedoucí OPS
T: do 23.12.2016
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2. předložit smlouvu k podpisu
Z: vedoucí OSRM
T: po marném uplynutí
lhůt k podání
námitek proti rozhodnutí
o vyloučení a o výběru
2711/56RM/2016 - Stavba „Kino Centrum Havířov“ – odvolání proti rozhodnutí soudu I. stupně
Rada města Havířova
bere na vědomí
podání odvolání dne12.12.2016 proti rozsudku Okresního soudu v Karviné,
pobočka v Havířově, č.j. 115 C 40/2015-135, ze dne 2.11.2016, kterým byla
zamítnuta žaloba statutárního města Havířova proti Ing. arch Josefu Kiszkovi
o zaplacení částky 1.560.844,69 Kč a o uložení statutárnímu městu Havířov
povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 157.214,40 Kč do tří dnů od právní moci
rozsudku
schvaluje
zpětvzetí odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné, pobočka
v Havířově, ze dne 2.11.2016, č.j. 115 C 40/2015-135
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí RMH advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel &
partneři v.o.s., k provedení právního úkonu
Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2016
2712/56RM/2016 - Komise bytová Rady města Havířova – změna statutu____________________
Rada města Havířova
schvaluje
s účinností od 1.1.2017 nový Statut komise bytové RMH ve znění dle přílohy č. 2
ukládá
doručit tajemníkovi komise bytové RMH nové znění statutu
Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2016
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2713/56RM/2016 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2017__________________
Rada města Havířova
schvaluje
Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2017 dle přílohy
2714/56RM/2016 - Návrh odborové organizace na změnu formy stravování zaměstnanců_______
Rada města Havířova
b e r e n a v ě do m í
návrh odborové organizace při Magistrátu města Havířova
schvaluje
využívání stravování zaměstnanců Magistrátu města Havířova prostřednictvím
služeb poskytovaných společností Zámek Havířov, s.r.o. s výjimkou u
zaměstnanců veřejně prospěšných prací
2715/56RM/2016 - Změny v povodňové komisi___________________________________________
Rada města Havířova
odvolává
Bc. Daniela Pawlase z funkce předsedy Povodňové komise města Havířov
jmenuje
Mgr. Janu Feberovou předsedkyní Povodňové komise města Havířov
2716/56RM/2016 - Změna pověření k podepisování dokumentů_____________________________
Rada města Havířova
pověřuje
1. Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podepisováním dosud nepodepsaných
dokumentů, k jejichž podpisu byl Radou města Havířova jmenovitě pověřen
Bc. Daniel Pawlas, primátor města,
2. Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj,
podepisováním dosud nepodepsaných dokumentů, k jejichž podpisu byla Radou
města Havířova jmenovitě pověřena Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora
pro sociální rozvoj,
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3. Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku,
podepisováním dosud nepodepsaných dokumentů, k jejichž podpisu byl Radou
města Havířova jmenovitě pověřen Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
a v tomto smyslu revokuje všechna dotčená usnesení Rady města Havířova v části
„pověřuje“

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.
primátorka města

Bc. Josef BĚLICA v. r.
náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku
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